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ప్రస్తావన 

కళా ళాలస్టాయి వివిధ తరగతులకు పాఠ్య వఠనీయ ([గంథాలతోపాటు తెలుగు 

అకాడమి వివిధ శాస్తా)లకు సంబంధించిన |ప్రామాణిక మైన అనువాదాలు, శాస్త్ర నిఘం 

టువులు, మోనో[గాఫ్లు, మాండలికభాషా పరిశీలనకు సంబంధించిన వివరణ (గ్రంథాలు, 

ఇంకా ఆయా శాస్ర వి సృశాధ్యయనానికి సంబంధించిన [పామాణికమైన రచనావళి, 

జనరంజక (గంఛావళి మొద _లెనవి (పచురించ డానికి తల వెట్టి ఆయా పరంపరలలో 

కొన్నిటిని ఇదివర కే (ప్రకటించింది: 

తెలుగు భాపా సాహిత్యాలకు సంబంధించి ఛందః పదకోశం, వ్యాక రణ పదకోళం, 

సాహిత్యపద కో శాలు ఇదివర కే వెలువడ్డాయి. [పామాణిక అనువాద (గంథాలలో 

వాక్యపదీయం మొదటి సంపుటం వెలువడింది రండో సంపుటం త్వరలోనే 

వెలువడుతున్నది. 

ఈ అనువాద (గంథపరంపరలో ఇప్పుడు వెలువరిస్తున్న ఆయుర్వేద (గ్రంథ మైన 

అష్టాంగ సం[గవాం (సూ(శ్రస్థానం) చాలా విశిష్టమైనది. (శ్రీ పాణ్యం పొర్టసారథి శర్మ, 

(శ్రీ జి. రంగా చార్యులు (శ్రీ వి. రంగా చార్యులు, (శ్రీ ఎమ్. శరభయ్యశర్మగారలు ఈ 

మహోద్ష4)ంథాన్ని ఇందు కృత శఠిలేథా వ్యాఖ్యా సమేతంగా అనువదించగా వైద్య 

(శ్రీ ఐ. సంజీవరావుగారు పరిష్క రృృత్వ బాధ్యతను వహించారు. ఈ విళిల్టమైన ఆయు 

"ర్వేద [గంథం _వెద్య విద్యార్థి లో కానికి, భారతీయ వైద్య విజ్ఞానాన్ని గూర్చి శెలును 

క్రోగోరు జిజ్ఞాసువులకు ఎంతగానో ఉపక ర- చగలదు. 

చేదాంగాలలో ఆయుర్వేదానికి కూడా మన పూర్వులు సముచితమైన స్థానాన్ని 

కల్పించి ఈ శాస్తాగినికి ఐహిక జీవనంలో గల విశిష్టమైన (ప్రతిపత్తిని లోకానికి వెల్లడిం 

చారు. వాగ్భటాచార్య కృత మైన ఈ అష్టాంగ సం|గ హానికి ఆయు ్వేద గంఛాలలో 

చాలా గొప్ప స్థానం వున్నది. అష్టాంగసం[గహంలోని సూత స్థానంలో మొత్తం నలభయి 

అధ్యాయాలున్నవి. ఈ నలభయి అధ్యాయాలను నలుగురు అనువాదకులు సరళ సుందర 

మెన శెలిలో అనువదించారు. ఈ |గంథాన్ని త్వరిత గతిని వెలువరించే ఉర్జేశ్యంతో 

ఆయా అనువాదకులు అనువదించిన శాగాలను విడివిడిగా నాలుగుఖాగాలుగా |పచురించ 

టం జరుగుతున్నది ఇప్పుడీ [గంథం మొదటి భాగం. దీనిని (శ, పాణ్యం పొర్ధసారథిళర్మ 

గారు మూల [గంథం న్లుంచి అన్గువదింఛార్లు. ఆప్టాంగసం(గ్రవాం అనువాదం మొదటి 



iv 

అధ్యాయం నుంచి పదకొండో అధ్యాయం వరకు ఈ భాగంలో ఇందుక్ఫత వ్యాఖ్యా 

సహితంగా చేర్చటం జరిగింది. తక్కిన భాగాలుగా కూడా వెలువడినవి, 

ఈ [గంథం ఆయు క్వేద విద్యార్థులకు చాల ఉపయోగ కారి. ఈ ము |దణలకు ఏవై నా 
లోపాలుంశు సపృాదయతతో వాటీని మా దృష్టికి తీసుకొని వచ్తే మలి ము[దణంలో 

వాటిని సవరించగలమని మనవి, 



ఠి క 

కరకిసలయనంగీ యస్య పీయూష కుంభః 

పర మమళవధూనాం భూయ సే మంగళాయ, 

సఖలు నిఖిల దుగ్గాంభోధి రత్నషు రత్నం 

వారతు దురిత రాశీ రాళు ధన్వంతరి రః 

(శ్రీమద ఖల (పపంచము యొక్క సృష్టి స్థితి సంహారములకు కారణభూతుడై న పర 

మేశ్వరునిశే సృజియింపబడిన యెల్ల జీవరాసులలో జీవుడు మానవజన్మ మెత్తుట పురా 

కృతసుకృత విశేషము. అట్టి మానవ జన్మమునకు ధర్మార్థ కామ మోవముల సాధనయే 

"ధ్యేయము. తత్సముపార్ద్డనమున కె శరీరమును కడు జాగరూకతతోడ కాపాడుకొనుట 

విధాయకము. అట్టి శరీర రకణోపాయంబులను;, రోగనివృ త్తి సాధనంబులను దెలియ 

"జేయుటకకై పరోపకారపారీణులగు (పాచీనబుషులు ““ఆయు క్వేదమును మనకు (ప్రసా 

దించి యున్నారు. 

ఆయుర్వేద శా(న్ర్ర సాహిత్యమున (ప్రామాణికములగు [గ ంథములచేక ములున్నను, 

[ప్రఛానముగా చరక, సు[క్రుత, వాగ్ళట కృత సంహితలు “బృవా[తయీ” పేరున 

[పామాణిక [గంథములుగా మన్నన వడసినవి. ఇందు చరక, న్మ్నుళుత సంహితలు ఆకర 

[గంథములు. సనాతనధర్శమునకు వేగములు ఎట్లో, అట్టు ఆయుశ్వేద శాస్త్రమునకు 

ఇవి స్వతః [పొమాణిక ములు. వాగ్భట (వృద్ధ, లఘు) కత అప్టాూజి సం|గవా, 

అష్టాజహృదయ సంహితలు |వపకరణ [గంథములు. ఆ పరతః |పామాణి 

కములు. ఆకర[గంథములు స్వతః (ప్రామాణి కము లై నస్పటికీ, అందు విషయ 

మ'నేక సలములయందు వికీర్ణముగా నుండి, శెలి జటిలముగా నుండుటచే విషయము 

సులభ[గాహ్యము కాదు. అదియుగాక చరకము  కాయచికిళ్చా [పధానము 

గాను సు[కుతముళల్య త న), పథానముగాను రచింపబడుటచే, అష్టాజ్రములన్నిటికిని 

సమాన (పతిసత్తిగల (గంథరచన కాలేదనే భావము కలుగును. వాగ్భటుడు తన అష్నాజ్ల 

సం|గవా గంథ నిర్భాణమున కై గల కారణము నివ్విధముగా చెప్పుకొ నెను, 

తేషామే3్తైక మవ్యాపి సమస్త వ్యాధి సాధనే। 

(పతితన్తా? ియోగే తు పురుపాయుష సంక్షయః॥ 

థవత్యధ్యయ నేనెవ యస్మాత్ (ప్రోక్తః పునః పునః । 

తన్తఏకారైః స ఏవార్థః క్వచిత్ కషచిద్విశషతః 

'తేఒర్థ _పశ్యాయనపరా వచనే యచ్చనాద్భతాః॥ 

సర్వ్ తన్తాంణ్యతః | పాయః సంహృత్యాష్టాజ్న నం(గ్రవాః! 

అన్థాన విస్తరామేప పునరుక్తాది వర్ణిత ॥॥ 



vi 

హేతు లింగెవధ స్కన్ద త్రయమా [త నిబన్గ నః। 

వినిగూఢార్గ తతా నాం (సజేశానాం [వకాళకః॥ 

స్వాన్య తం[త విరోభానాం భూయిష్టం వినివ రకః। 

యుగానురూప నందర్భో విభాగెన కరిష్యే Il 

--నం[గవా. నూ. స్టా. అ. (1) 

యుగానురూప సందర్భంగా, నిత్యోపయోగార్జంగా, నుబోధకర 6గా నుండు 

నట్టు అష్టాంగాయుర్వేదమును సంగృహీతము కావించితినని వాగ్భటుడు చెప్పుకొ నెను, 

ఆ యుగ మెట్టిది? ఆ కాలపు పరిస్థితులేవి? మొదలగు విషయములను కొద్దిగా వరి 

శీలించిన, ఈ [గ్రంథరచనకు గల పృష్టభూమి మనకర్ణము కాగలదు. (కీ. వూ. 800 

శతాబ్దానము వరకు అగ్ని వేళ, సుశ్రుత, భీల, కాళ్యప నంహితలు తమతమ యభథాశళైా లిభో 

(వచారమున నుంజెడివి. వెదికధర్శ్మము బవుళవచారములో నుండెను. తదుపరి 

బుద్ద భగ వానుని జననము (క్రీ. పూ. 624) మొదలు క్రీస్తు శకారంభమఘు దనుక ఆయుర్వే 

దమున చెప్పుకోదగ్గ రచనలేవీ కావించబడలేదు. జౌద్ధ ధర్శపచార (ప్రభావమున వైదిక 

ధర్మము, సాహిత్యము అడుగంటిన కాలము. రమారమి నాలుగు శతాబ్దులలో తతీమ్మా 

వైదిక వాజ్బయము ఖఇలమందిన ప్రే ఆ యు స్వేద వాజ్ఞయముకూడ వాల భాగము ఖలము 

చెందినది. . 

కుషానరాజు కనిష్కుని కాలమున (|క్రీన్తు శ. 78-162) ఆతని ఆదరమున ఆయన 
ఆస్థాన వైదురుడు చరకుడు ఆగ్ని వేళ తన్తశిమును [వతి నంన్కరించి చరకనంహిత ేరున 
ఆర్ష ఆయుశ్వేద సాహిత్యమును పునరుద్ధరించెను. అదే విధముగా దతిణాపథమున 
'యజ్ఞ క్రీకాతకర్లి ఆదరమున బౌచ్యాచార్య నాగార్జునుడు న్ముళకుతసంహితను (వతినంన్క- 

రించేను. అశ్వఘోషుడు తన బుద్ధచరితలో ఆ(త్రేయుని [ప్రళంసించెను. ఇదంతా చూడగా 

వైదొకపరమగు' శాస్త్రముల మీద [క్రమేపీ శ్రద్ధ కలుగుట మొదలయినదని యనుకొన 
వచ్చును. ఈ' కాలములో (క్రమేపీ వైదిక వాజ్మయ ఉద్దరణతో పొటు బౌద్ధవాజ్బయము 
కూడ (ప్రాకృతము విడనాడి సంస్కృతము నాధారము చేసుకొనడము (ప్రారంభమయి 

ఉభయ ధర్మోముల మభ్య, ఉభయ సాహిత్మముల మధ్య పరస్పర సవానము మొదలయి 

నది. క్రీ. శ. 2వ శతాల్చి నుండి బౌర్బ ధర్మీయులు కూడ (_పాకృతము విడనాడి సంస్కృ 
తమును చాడజొచ్చిరి. ఆచార్య నాగార్జునడు, ఆర్యదేవుత తమతమ |గ౭థములను సం 

_స్మృతముననే రచించిరి. ఆచార్య నాగార్జునుని సువ్చాల్రేఖ అటు బౌద్దధర్మములయందును 
ఇటు బౌన్టేతర ధర్మీయ.ల యందుకూడా [పచారమువెంది మన్ననపడసినది. ఆకాలమున 
సంస్కృతథఖాషయంద. రచింపబడిన దివ్యావ దానముకూడా చాలా (పపిద్ధిచెందినది. ఇందు 

జొషధములను |1పయోగ (ష(క్రియలచ్యారా పరీతీంచుట, నక | తాయు న్వేదము, శస్త్ర 
(పశ్రియ జ్యారా రోగనిదానము మొదలగు విషయములు (పవేశ పెట్టజకినవి. కాలానుగుణ 
ముగా [కమెపీ సంస్కృత సాహిత్యమున నూతన(పయోగములు, శాన్రుపునరి] ర్మ్యాణము, 
వై దికకర్మ కాండప్పానే పుశాణములు, థళ్మసూ(తముళలు, గృద్వ్యసూ!తముల (ప్రభావము, 
షదలిగు భూర్ఫుల్యుపారంభమ్హయి గువ్తకాలమునాటికి (క్రీశ, ఫ్వ శతాబ్ద) సకలకాష్ట్ర 
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ములు,కళలు,సాహిత్యముల ఉద్ధరణోద్యమము పరా కాన్ట చెందినది. పాటలీపు[త్రమున ఆర్య 

భటుడు (క్రీశ. 476) వరావామిహిరుల (క్రీ.శ. 505-587 )వల్లు జ్యోోతిశ్ళాన్ర్రమువృద్ది చెంది 
నది. ఈ శాస్త్ర _పథావ మితర శా(న్త్రములమీద [బ్రసరించినది.గు పకాలము స్వర్ణయుగము 
ధనధాన్య భోగ భాగ్యములకు కొదువలేదు. ఆటు ఒక వైపు ధర్మచింతన, ముముతువులు 
కావ లెననెడితృష్ణ, మత, పురాణ, ధర్మనూ[త్రముల [(వచారమెంత 'మెండుగానుండెనో 
ఇటు కళాపిపాన, సాహిత్యతృష్ణ, భోగలాలనత్వమంశే పరాకాష్టనొందినది. అనగా ఈ 
కాలమున త్యాగ, భోగచింతకులు సరిసమాన |వ్రత్రివతి లోనేయుండిరి. భోగముతోపాటు 
రోగములుకూడా వెనువెంటనే యుండునుకచా! 

ఇటువంటి యుగసంధి యన తగిన కాలమున వాగ్భటా చార్యులు ఆర్ష వై ద్య వాజ్మ 
యమును, కాలానుగుణ్యముగా నుద్ధరించుట కుద్యుక్తుడగుట సమంజసమే. [పాచీన ఆర్ష 
ఆకర (గన్ఫములు, ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఉపయు కముగా నుండన దున, అష్లాజ్ఞాయు 
క్వెదమును తన సం(గ్రహమున [వకరణవిభానమున పొందుపరచెను. వాగ్భటుడు 
బౌద్ధ ధర్మీయుడయ్యును, తనకు అనువంశికముగా అభ్యమయిన వై దికధర్మ బద్దమగు 
ఆయుశ్వేదమును సంగపవామున పొందుపరచెను. యుగానురూవ నందర్భ మనుటకు 
దృష్టాంతము లెన్నోయున్న ను,  సకలధర్మముల మధ్య సమన్వయాత్మకముగా ఈయన 
[గంథమును రచించెననుటకొక్ష దృష్టాంతమిట్లు కాననగును. అష్టాజ నం(గహ సూ తస్టాన 
మున వమన విరేచనవిధి యధ్యాయమంద, వమన విధియందిట్టు నూత ని'ర్జేశము కావింప 
బ డను. 

'“...4=*నక్షత తిధికరణ మువూరోదయే 

(పళనే యథా వ్యాధి దోవదూష్యూది విపహిళామౌషధ 

మా[తాం మధుని న్స వయుక్రాం సుఖోష్టాం 

(వావా్యాణ (వయుక్తాభిరాశీర్సి రభిమం (తితామ్॥ 
పునళ్ళ 

(బవ్మా దశా థ్విరు(బేన్ష ఏ్రభూచన్జా)ర్కానిలానలా:। 

బుషయః సౌషధి[గామా భూతనంఘాళ్ళ పాంతువః।॥ 
రసాయన మివర్తీ ణా మమరాణామి వామృత మ్! 

సుధీవోత్తమ నాగానాం భేవజ్య మిదమను తే॥ 

నమో భగవతే భేషజ్యగుర వే వెడూర్య(పభ రాజాయ 

త థాగతాయార్హ తే సమ్యక్ సంబుద్ధాయ || 

తద్య థా -- 

ఓం భై షజ్యే భఛైషజ్యే మవో్రై షజ్యే ఖై వజ్యసముద్గ కేస్వావో, 
ఇ త్యేవమభీమ న్య ఉదజు[ఖం వా (పొజ్ముఖమాతురం పాయ'యేత్ | 

అ. సం. నూ. ఆ. 27 
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అష్టాజ్ఞ నం[గవామున విషయవస్తువు ఆరు స్టానములయందు ఒకవంద యాభయ్యి 

అధ్యాయములుగా రూపొందించబడినది. 

(1) సూత్రస్థానము 40 అధ్యాయములు 

(2) శారీర స్థానము 12 అధ్యాయములు: 

(8) నిదానస్తానము 16 అధ్యాయములు. 
@ 

(4) చికిశ్సాస్థానము 24 అధ్యాయములు. 

(5) కల్పసానము 6 అధ్యాయములు. 
@ 

(6) ఉత్తర స్థానము 50 అధ్యాయములు, ' 

మొత్తము 150 అధ్యాయములు. 

అహాజసం [గహ సూ[త సానమునందు విషయము ఈ క్రింది విధముగా వింగడింప 
ద్ గ థి 

1-2 అధ్యాయములు ఆయుప్కామీయము, కిప్యోపనయనీయము 

శీ నుండి 11 అధ్యాయములు స్వస్థ్రవృత్తము. 

12 నుండి 18 అధ్యాయములు (ద్రవ్యగుణము. 

19 నుండి 20 అధ్యాయములు దోవ. ధాతుమలవిజ్ఞానము. 

21 నుండి 22 అధ్యాయములు రోగ విజ్ఞానము. 

23 నుండి 40 అధ్యాయములు పజ్మ్బాక "ర్మాది చికిశ్చావిశేపాలు. 

స్వస్థవృ త్రముశ దినచ ర్యా బుకుచ ర్యా విషయముక చాలా సుస్పష్టమగు నూ[త 
ములు మనకు (పసాదింపబడినవి- ఇవి బౌద్ద, ఆర్ష సాం[పదాయముల నమ్మేళనము 
వలన నిష్పన్నమయినవని నాయఖి|ప్రాయము. అన్నరజూవిధి య ధ్యాయమునందలి 
విషయములను రచించుటలో తనకు వూర్వవరి అగు కౌటిల్యుని అర్థశాస్త్రము నాధారము 
చేసుకొనెననవచ్చును. విషాన్న పరీక్ష విసకన్యలగురించి కౌటిల్యుని అర్భశా(స్త్రమున 
సవిన్మరముగా వివరింపబడియున్న వి. వాగ్భటునిచే పేర్కొనబడిన సర్వార్థ సిద్దాంజనము 
వాణభట్టుచే (1కీ-శ- 7వ కాల్చి) వార్ష చరితము, కాదంబరియందు లేఖతము కావింవ 
బడినవి. దోవదూష్య సమ్మూర్భున విషయములో (వ త్యేకధాతువులందు (పత్యేక 
దోవము లాశ్రయము చెందుటను వాగ్భటుడు |పతిపాదించెను. అఆసీధాతువునందు 
చాత ము, రక్తమునందు పిత్తముల న్యానస౭[శయమును నూచించెను. Pn 
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లిమిరమున- (త్రిఫలా, |ప్రమేవామున వారి[చా, పాణ్ణుకోగమున.అయోరజము, గులు. 

మున.-లశునము, కానమున-కణ్జ కారీ మొదలగు జబొపధముల ఉవపయోగాన్నీ యన శకెలి చెను. 

జావధవర్లీకర ణాన్ని ఈయన విసారపూర్వకముగా నిర్ణేశించెను. ఇదేవిధంగా రోగ 
వర్గీకరణముకూడ విస్తారము, నుస్పష్టము కావించెను. రోగ వరీజావిధానమున ఆపో 

పచేశము, (పత్యక్షము, [పళ్న, అనుమానము అని నాలుగు సొధనములను చూిను. 

అమా బ్ల నం[గ్రహముమీద వ్యాఖ్యానకర్న ఇందు. ఈయన వ్యాఖ్యానము శశళిలేఖు 
వ్యాఖ్య. ఈయనక న్నా ముందు సం[గవాముమీద అనేకులు అనేక వ్యాఖ్యానములు: 

రచించియుండిరని, కాని అవీ దురవగాహాకరము, దు ర్య్య్వ్వాఖ్య భూయివముగా నుండ 
9 

టచే తాను సుస్పష్టమయిన వ్యాఖ్యను రచించినట్టు చెప్పుకొ నెను. 

నుర్వ్యాఖ్యా విషనువ న్య వావాటస్యాన్మదు కయః 

సను నంవిత్తి దాయిన్యః సదాగమ పరిష్కృుతా; 

ఆఅ. నం. నూ 1/1 

ఈయన |క్రీ.ళ. 11వ శశాల్రి వాడని డా. షి,కె, గో డేగాఠి యఖి[ప్రాయము. 

(గ్రంథకర్త వాగృటుడు, 
సంస్కృత సాహిత్యమున ఆనేక వాగ్భటుల వేర్లు మనకు లభ్యమగుచున్నవి. 

(1) వాగ్భటుడు వృద్ద వాగ్భటుని పితామహుడు. 

(2) వాగ్భృటుడు (వృద్ధ) అషహ్హాజ సం[గవా రచయిత, 

తముల ద్వారా తెలియబడినవాడు. 

(4) వాగ్భటుడు (లఘు) వృద్ద వాగ్భటుని మనుమడు, అష్టా జ్లహృదయక ర్ర 
వమనకల్పము, వాగ్భటీయముల రచయిత. 

(5) రనవాగృటుడు రసరత్న సముచ్చయక్షర్త,. 

(6) వాష్ళటుడు చికిళ్నాకలిక కర్త్వయగు తీసటునితం! డి. 

(౧) వాగ్భటుడు వాగ్భటనిఘణ్టుకర్త : 
[ష్ 

(క) వాగ్భటుడు మాలవేన్టుని మంత్రి, జీవేశ్వరుసి తం(డి, కవికల్ప)] 
లతాకారుడు. 

(9) వాగృటుడు నేమికుమారపు(త్రుడు, జినధర్శీయుడు, ఛన్లోఒనూ 
శాసన కావ్యానుశాసనాది (గంఛకర . 

(10) వాగ్భటుడు నేమినిర్వాణ కావ్యకర్త. 



(11) వాగ్భటుడు సోమపు తుడు, జినధర్మీ యుడు, జయసింహుని 

అమాత్యుడు, వాగ్భటాలంకారము, శ్చంగారతిల 

కొది [గంధథకర్త. 

(12) 'వాగ్ళటుడు లఘుజాతకకర్న . 

{13) వాగ్భటుడు (పాక్ళత పిజలసూ[తకర, . 

ఆయు ర్వేదచే[తమున మనకు నలుగురు వాగ్భటులు లభ్యమగుచున్నారు. 

(1) వృద్దవాగ్భటుడు అష్టాబ్ల సం|గవాకర. 

(2) మధ్యవాగ్భటుడు నిశ్చలకరుని రత్నవభావ్యాఖ్యయందలి ఉద్ధుత 
ములద్వారా ఇలియబడిన వాడు. 

{8) లఘు వాగ్భటుడు అష్టా హృదయుకర్శ. 

(4) రసవాగ్భటుడు రసరత్నసముచ్చయక ర.. 

అఫ్రాజ్ఞ సం(గ్రవాకర్త "వేరు, అష్టాజ్ల హృదయకర చేరు రెండును వాగృటులే. 
వృద్ధ వాగ్భటుని తం(డీ-పేరు సీంహగుప్పుడు. లఘు వాగ్భటుని తండి పేరుకూడా సింవా 

గుఫ్తు డే. ఆకాలమున తాత వేరు మనుమనికి చెట్టుకోను సౌం పదాయముండెను కాబోలు 
మన ఆంధ్ర చేశమునకూడా యిట్టి సాం[ప్రదాయమచ్చటచ్చట కలదు. 

వాగ్భ టుని వంశావళి 

| 
వాగ్భటుడు 

.. - 
సింవాగువు డు 

| 
వాగ్భటుడు (వృద్ధ) అ షాజ్లసం[గవా రచయిత. 

సింవాగ ప్పుడు 

| 
వాగ్భటుడు (లఘు) ఆప్లాజ్ఞ హృడయకరు. 

'వాగ్భ్ళటుడు ఆయుర్వేదశాన్రమును తన తం|డ్రివద్ద నభ్యసించెను, ధర|ోపదేళమును శాదగురువ్షగు ఆవలోకికేళ్వరుకి వద్ద పొందెను. వృద్ద వాగ్ళటుని కాలము బావ్యాభ్య సౌర (వమాణములాధారముగా కీ.శ. 400 ను-8 6(00A.D మధ్యగా ఆచార్య (శీపియ [వతశర్మగారు నిర్ణయించిరి, 
“oe ఎ 

ఉత్త రావభమున చరక, సుశ్రుత సంహితలు బహుళ ప్రచారముననున్న శే, దక్షిణ నముతర ఖా అపాజసం|గవా, అష్టా జ్ల వాడయములు ఆధికమగు మన్నన పొందినవి. 



xi 

అష్టాజ హృదయమును తెలుగు టికతో (శ్రీ వావిళ్ళ వారు (ప్రచురించియుండిరి. కాని 

అష్టాజ్ఞసం[గ్రవాము తెలుగు టికతో ఇంతవరకు [పచురింవబడ లేదు. ఇటువంటి ఉత్తమ 

సాహిత్యము తెలుగు చదువరులకు, వైద్యులకు లభ్యము . కాకుండుట ఒక వెద్ద తోపముగా 

నుండినది. ఇటీవల భారతీయ చికిత్సా "కేస్టీియ ' పరిషత్తువారు అఖిలభారత స్థాయిలో 

ఆయుశక్వేద వట్టథ[దుల డి[గీకోర్సునకై పాఠ్య[ప్రణాశికను రూపొందించినారు. అందు 

(పథమసంవత్సరవు పాఠ్యభాగమున అష్టాజ్ఞసం[గిహము పాఠ్యపుస్తకముగా నిశ్రైశింప 

బడినది, 

ఈ రెండు కారణములను పురస్కరించుకోని తెలుగున శళళిలేఖాఖ్య వ్యాఖ్యానసపా 

తమగు అష్టాజ్ఞనం (గవాముమీద టీక |పచురించవలసిన ఆవశ్యకతను, నేను, ఆం|ధ|ప్రచేక్ 

భారతీయ చికిత్సా విభాగ నిశ్చేశకులు, (శ్రీ బి.ఎల్ . నరసింహులుగారి దృష్టికి తెచ్చితిని. 

వారు సహృదయముతో యీోసూచనను (గహించుటయేగాక, చాల [ళద్ధవహించి ఈ 

(గంథమును థల్లిలేఖ వ్యాఖ్యతో సవో అనువాదముచేసి ము[దించుటక్రె తెలుగు అకాడమి 

వారితో సం(పదించిరి. తెలుగు అకాడమీచారు ఈ|గంథమును ఆలుగున (_పచురించుటకు 

బాలా ఉత్సాహాముచూపిరి. అప్పటి శతెలుగుఆఅ కాడమీ డై రెక్టరుగారు (శ్రీ పి.ఎస్ .ఆర్. 

అప్పారాపుగారు, తదన_న్తరము ఇప్పటి డె రెక్టర్ (శ్రీ ఎన్ . వెంకటస్వామిగారు ఈ 

కార్యము నిర్విఘ్నముగా జ్రకుగుటకై ఎంతయో దోహరడ మొనర్చిరి. ఈ [పయత్నము 

మొదలయినప్పటినుండి [గంథ|ప్రచురణవర కెప్ప టీక ప్పుడు, గౌరవనీయులు, భారతీయ 

చికిత్సా విధానామాత్యులు (క్రీ టి. హయ(గీవాచారిగారు అనువాదకులకు, [పోదృల 

మిచ్చుటయెకాక ఈ విషయమై చాలా కుతూహలము, ఉత్సాహము కనబరిచిరి. 

ఈ (గంథము కేవలమను వాద మేకాక లుగు లిపిలో మూలళ్లోకము, దండా 

న్వయ [క మమున (_సతిపదార్థ్యము, తాత్పర్యము, శశి లేఖ వ్యాఖ్యానమందలి సారాంశము, 

వి శేష వ్యాఖ్య ఇతర [గంథములతో సమన్వయము, విశిష్టపదములకు నిర్వచనములు, బశ 

షార్గములకో రూపొందించబడినది, _కఇందుమూలమున విడ్యాగ్ధులకు, వైద్యులకు విష 

యము సులభ (గాహ్యముగానుండును. తెలుగు అనువాదకర్శలు, వ్యాఖాస్టరర చయితలు 

నలుగురూ ఆయుశ్వేదశాన్త్రృమునను, సంస్కృతముగనూ నిష్టాతులు, (పా ధ్యాపకత్వ 

మున అనేక సంవత్సరముల అనుభవము ౧డించినవారు' 

నలుగురిచే వ్యాఖ్యానము రచింపచేయుటవలన (గ్రంథమున కొద్దిగా శైలి వైవి 

ధ్యము కనుపించు నవకాళముకలదు, ఇది సహజము. కాని సాధ్యమయినంతవరకిది సరి 

దిద్ద బడినది. వారివారి (పత్యేక రచనాశెలి, భాషపాశెలి అందములోపించి, వారివారి 

అభి[(ప్రాయ్యపకటన యందరి స్వేచ్చకు భంగము వాటిల్లగలదనెడిశంకచే అధికమగు సవ 

రణ చేయలేదు. ఇటువంటి ఉత్తమ |పొచీనసాహిత్యమును, శాస్త్రగంథమును భాషాంత ' 

శీకరణము గావించుటయందు కల సాధకచాధక ములు విజ్ఞులైన విద్వ ద్వైద్యులకు విదితమే. 

కావున వై_ద్యశేఖరులు ఈ అనువాద |గంథమందలి గుణములను [గ్రహించి దోవములున్న 



౨4! 

సవాదయముతో తెలిపిన ఉత్తరోత్తర ముడణలయందా లోపములను నరిదిద్దుకొన యవ 

శాళముండును. ఈ [పచురణమును ఆంధదెళ _వెద్యశేఖరులు సాదరాభిమానములతో 

స్వీకరించగలరని ఆశించుచున్నాను. 

సీర్ధారి సంవత్సరము- వైశాఖ శుద్ధవూర్ణిమ వైద్య ఇటికాల సంజీవరావు 

(శక సం* 190i. (క్రీ.శ, 1979) |పధానాచార్యుడు 

హైదరాబాదు. (పభుత్వ ఆయుర్వేద కళాశాల 
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విషయసూచిక 
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అష్టాంగసం| గహ వ్యాఖ్యానము 

పథ మాధ్యాయము 

అవతర ణీక 

అష్టాంగ సంగహమకు [గంథమును చేయబూనిన [గంథక_ర్హయగు 

వాగ్భటాచార్యుడు ఈ (గంథము అడ్డంకులు లేకుండ నిర్విఘ్నృముగ పూర్తి 

యగుటకు శిష్యులకిది ఉపదేశార్హ మగుటకు శిష్టాచారము నమసరించి “రాగాది 

రోగా అపు తన ఇష్టదేవతానమస్కారాత్మకమగు మంగళా చరణముకు 

చేయుచున్నాడు. 

మంగళము 

మూలము : రాగాదిరోగాః సవాజాస్సృమూలాః 

'యునాఒమన క్వే జగతో ఒప్యపా స్తాః 

త మేక వైద్యం శిరసానమామి 

వై ద్యాగమజ్ఞాం శ్చ పితావవోదీన్ . 

(వతిపకార్థము : సహాజాఃహ=నహజములై న; శాగాదిరోగాః= కామ 

(కోభాదిరోగములు; సర్వే అన్నియు; సమూలాః-నమూఅముగా; ఆకు - 

త్వరగా; యేన=ఎవనిచేత; జగతో ౭పిడజగత్తునుండి; అపాస్తాః౭తొలగింప. 

బడినవో; తండాఅట్ట; ఏకవై ద్యమ పకి క వైద్యుజ్ల (ఒకే వైద్యుణ్ణి); 

చ=మరియు; వై ద్యాగమజ్జాన్ వైద్యశాస్త్ర నిబ్ఞాతులగు; పితామహా 

దిన్ =| బహ్మోదులనుగూ డ; కిరసాడాశిరస్సుతో; ననూమిడానమస్క్మరించు 

చున్నాను. 

ఖ్రావాల్థయు : మానసిక శారీరక సంబంధములై న నిదానాదులతోకూడి 

యున్న నిజాగంతుకరూపమెన ౯ మ|క్రోధలోభ మోవామద మాత్సర్య యు క్ష 

మైన సమ _స్తరోగములను సత్వరముగ, సమూలనుగ తొలగించు ఆదివై_ ద్యునిక 

సమస్త వైద్యశాస్త్ర పారంగడులు, (పవ _ర్హకులునై న (బవ్మోదులకు గూడ నమ 

ప్కురించు చున్నాను. 

కోళిలోఖ : _రాగాదులన్న ప్పుడు అదిశబ్దముచేత ద్యేపాదులు (గహింప 

బడును. సహాజములనగా _ పుట్టుకనుండి పుగుషునితో కూడి యుండునవి. 

సమూలమనగా రాగాదులకు శారణమగు అజ్ఞానముతొ కూడిన అని అర్థము. 
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ఏక వె ద్యుడసుటలో ఇట్టి గుణములు కల వై ద్యేతరుడు లేనందున అని 

బావము. 

ఇతర వె వై_ద్యులు నహాజత్యాది అసాధ్య లతణములుగల రోగములను 

నిర్మ్శూలించుటకు అనమర్గులు. 

ఎళవవ్వ్యాఖ్బ: ప్రతి [గంథశారుడును | గంఛారంభమున నర్వవిఘ్నము 
లను పార్యదోలుటకు |గంథరచన నిర్విఘ్నుముగ కొనసాగుటకు మంగళాచర 
ణమును చేయుట వరిపాటి. “*మంగళాద్ని మంగళమధ్యాని మంగళాంతానిచ 

శాస్తాఫణి పథం "తే వీర పురుషకాణ్యా యుమ్మ త్పురుషకాణచ భవంతి” అను 

వచన [పకారము మంగళము అదిమం్య్యంితములయందు చేయుట ముఖ్యము. 

ఈ |గంథకారుడు, ఆదియంధు :మంగళాచరణమును చేసె 

బిలీవ్షవద నిర్వచనము : ... కాగు డాకుద్దన్యచేతనః రజ_న్తమోభ్యాం 

రంజనం రోగః. రుంపితీ తిరో గా? శరీరమును మనస్సును. బాధించునవిరోగములు. 
నహాజాతాః - సవాజాః జన్మనః వభ్ళతిశరిరి ణా... సంగతాః అని అర్థము. 

బీళేవవ్యాఖ్యు: రాగ యని |పారంభించుటచేత, 'రాగాదులు మనస్సును" ఆశ 
యించి ఉండుటచేత మనస్సును తపింపకేయునేగాని శరీరమును తపింవకేయవు. 

ఈ రాగాదులు రోగములని ఎట్లు చెవ్పవచ్చుననెడి సందేహము కలుగును. 
ఆధారమగు త_ప్తమెన కటపహోదులచేత ఆధెయమెన ఘృళాదుల కెట్లు "తాపము 

కలుగునో అశ్తు శరీరము, ' మనన్సు' ఆధాశా ధేయములుగా నుండుటవలన 
ఏ ఒకదానికి తాపము కలిగినను మరియొక దానికి తావము కలుగును, కావుననే 

శరీరమును, మనన్ఫును బాధించునట్టి రాగాదులు రోగములని చెప్పబడినవి. 

మరియు ఈ తంతమునక్తు విషయ ప్రయోజన సంబంధాదు. :లిట్టున్న వి. 

ఈ తం తమునకు “ధాతు సామ్య [క్రియ ముఖ్య(పయో జనము. (తిస్కాంధము 

( హేతుస్కంధము, లింగస్క్మంధము, జెషధస్కంధము) విషయము. 

ఆయురారోగ్యమును కళ్లి కలించుటకు, చదువుట, అర్ధమును తెలుసుకొనుట, 

అనుష్టించుట వీటికి సొధనమగుటవలన ఉపాయ ఉపేయ్ రూప సంబంధము. 

హిళాహార వివిరాదులచేత ఆయుర్వృద్దిని కోరువారు అధికారులు 
కాగలరు. 

కళ్ళ 

మూ॥ అభధాత ఆయుప్మూ-మీయం నామా ధ్యాయం వ్యాఖ్యాస్యామః ' 

| ఇరివాస్మాఒ౬హురా[కేయాదయో మహర్షయః 

"(వతి వదొర్ధమయు : అధ=మంగళవాచకము; అత$హమమంగళాచరణము 

తరువాత; ఆయుష్కామీయం 2=ఆయుప్కామీయమను; నామ= పేరుగల; 
అధ్యాయం=అధ్యాయమును; వ్యాఖ్యాస్యామః =బెవరింవగలము. 'ఇలీహాఃడా 
ఈ విధముగా; ఆ|శేయాదయః=ఆ|[శయుడు మున్నగు; 'మహార్ష యఃః 

మహార్గులు; అవు; నృ = పలికిరి. 



భావార్డ్ము : మంగళా చరణము తరువాత ఆయుష్కామీయమను 

నధ్యాయమును నివరించుచున్నాను. 

౪ లివ్యాఖ్యం : ఆయుష్కామీయమనగా ఆయుష్కాములకు హితమెనది. 

(ఆయుష్కా మేభ్యః హితః), లేదా ఈ అధ్యాయమునందు ఆయుప్క్కామ 

శబ్దము కలదు కావున దీనికి ఆయుషప్కామీయమకు వరు, ఇతిహా అను శెండు 
పదములు గతమును నూచించునవి. ఆ| కతెయాదయః అనునపుడు ఆది శబ్దముచే 

భర ద్వాజాదుల (గహింప వలయును. మహర్షయః అకువదములో విశిష్ట్రజ్ఞాన 

సంపన్నులై నందున వారికి మహచ్చబ్దముచే పూజ్యత్వము చెప్పబడినది. 
ఎ,వ్యాఖ్యి : అథళజ్రము మంగళవాచకము. 

“ఓంకారశ్చాథ శజ్లక్చద్వావేక (బవ్మాణః పురా 

కంఠం భిత్వావిసర్యా తె తేనేమాౌ మంగళ నృత 

అను వచనమును బట్టీ అథళద్రము మంగళకర మైనది. అతః అనుళబ్దము మంగళ 

మైన తరువాత అను నర్ధమును తెలుపును. ఆయుః “వతీత్యాయుకి అను 

వ్యుత్పత్తిని బట్టి 
“శరీ రేం[దియ సక్వాత్మసంయోగో ఛారి జీవితం 

నిత్యగశ్చాను బంధశ్చ పర్యాయైరాయురుచ్య తే” 

అను శాస్త్ర (పకారవచనానుసారము గమన స్వథావముగ ఆయువు కోరునట్టి 

ఆయుషో్యముల న మహర్షులచే మొదట శెరిసికొనబడినందున ఆయుష్కా 

మీయ మనబడుచున్నది. వద అర్థ [ప్రయోజన ఆశేప పరిహారాదులచే కూడు 

కొన్న ఈ అధ్యాయమును విపులీకరించెదము అనుచున్నారు. (ఆయుః అను 

పదము, వతీతాగయుః అనుపదార్థము చెతను, ధ రార్టిర్ధ సుఖసాధనం అను 

[ప్రయోజనము తోడను, జీవహింస మొదలగు ఆ కేపాదుల తో డను, యజ్ఞ యా 

గాది ఉదాహరణలతో కూడిన పరిహారములతోడను కూడుకొన్నది ' 

అధా్యాయమనగా : పదసముదాయము, వాక్యము, కొన్ని వాక్యముల 

సంవుటీ [పకరణము, [ప్రకరణ సముదాయము అధ్యాయమగును. 

“ అధికృత్యేయ మధ్యాయ నామ సంజ్ఞా[వ్రతిస్టి తా” 

అనువచనముచేత అర్హ గతి ననుసరించి యధ్యాయమని చెప్పబడినది. 

మూ॥ ఆయుఃకామయమా నేన ధర్మార్ధ సుఖసాధనమ్ 

ఆయు న్వేదోపదేశేషు వికేయః పరమాదరః 

(వళివడార్థ ము : ధర్యాార్థ సుఖసాధనం — ధర్మార్గసుఖములకు సాధన 

భూత మెన; ఆయుః=ఆయుస్ఫును (దీర్హాయువును ); కామయమా నేన = 

కోరుచున్న వానివేత; ఆయుర్వేదో స దేశేషు= ఆయుర్వేదము యొక ,- ఉపచేశముల 
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యందు; పరమాదరః = ఉత్కృష్టమైన ఆదరము; పి ధయః=౭చూపదగినది. 

ఖాచమయు ; ధర్మార్గకామ మోక్కములసు చతుర్విధపురు బూర్ధములకు 

సాధనమెన దిర్హాయువును కోరు వాడు ఆయు ర్వేదోవ చేళములశు అత్యాదర 

ముతో అమసరీంచవలెను. 

బి ₹షవ్కాఖ్టా: ధర రగ్ట్రము నకష్టించుటకు, అర్ధమునార్జించుటకు, కా మోప 

భోగముల నగుభవించుటకు మోట పా పీకి సోధన భూతముతై న యజ్ఞ 

యాగాదె (కతునుల నాచరించుటకు ల్రో గా సు సర్వ పాణులకు “అవళ్యకమై 

యున్నది. ఆఠోగ్యమున గు యావజ్జీవితము (జీవితపర్యుంతము) రతీంచుకొనుటకు 
మార్గము ఆయుర్వేదమునందు ఉపదెళింపబడినది. మరియు |వతిపురుషుడు. 
ఆరోగ్యముకు రతించుకొ టకు, రోగరహితుడుగా నుండుటకు ఆయుర్వేదోవ 
దెళములందు శద్లాసక్తులు గలవాడై. ౦(యుండవలె. మరియు (పకృతి 

విజ్ఞానము, రసాయన విజ్ఞానము, దూతారిష్ట విజ్ఞానము మొదలగు జ్ఞూానముల 

వలన ఉపవత్తులతో కూడ ఆయుర్వేదము నందలి నమ న్న విషయములను శెలిసి 
కొనుటకు (పయత్నించువాడు చికిళ్స్బావపిమయములలో ఎవ ప్పుడు తొ” టుపాటు 
పడడు. 

తక్కిన తర్కువ్యాక రణా దె శాయ్రున ములందు పాండిత్యము సంపాదించి 

ఆయుర్వేద శాస్త్రము యుక్కా అధి తిబోధాచరణ పచారము*కు (ప్రయత్నించ 

వలెసు. ఈ ఆయుర్వేద శాస్త్రము సర్వత ం| తసారనర్వన్వ సం|గహ్మము 

యొప్పాగు చున్నది. నమస్త శా స్ర్రములయందలి అభి పాయములు ఈ ఆయు 

“ర్వేద శా స్త్రమునందు నము|దము నందలి అనర్హరత్ననులవలే నిగూఢముల 

ఉన్నవి. 

ఈ (గంథకారుడు సై ఇ శోకమువలన సంబంఛాది చతుష్టయమును గూడ 

తెలియ జేయుచున్నాడు.- సంబంధము, (వయోజనము, అభిధానము, అభి 

"థయము వీటినే సంబంధ చతుస్ట్రయమందుకు. ఇ-చటు ఆయు న్వేదోప దేశము 

ఉపాయము, దానిద్వారా ఆయున్సుు పొందుట ఉపేయము, ఆయువు 

దారా చతుర్వర్గములను (ధర్మార్ధ కామ మోతములోు) సాధించుట (ప్రయా 

జనము. ఆయు ల్వేద మధిధెయము. ఈ తం|తము (అష్టాంగ సంగ్రవాము 

అభిభానను గానున్నది. 

మూ॥ ఆయు ర్వేదామ్బుత సార్వం _బహ్మోాబుఛ్వాననాతనమ్ 

దచాదజాయ సోఒశ్విళ్యాం కె” ళత క్రతవే తతః, 

ధర్మార్థ కాముసమోజాణాం విఘ్న కారీభి రామయెః 

నరేష్ పీడ్యమా నేము పు పు పుర స్క్ట్బృత్య పునర్వునుమ్. 

ధన్వంతరి భర ద్వాజ నిమి కాళ్యప కళ్యపా౩ 

మవోర్జ యో మహాత్శాన గ్రథాలంబాయ నాదయః. 

శత క్రతు ముపాజగ్ము ళృరణ్యమమళశేళ్వరమ్ 
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శాన్ఫృనై.వ సవా[స్రావో నిజనాదయ థాగమక్. 

ఆయుషః పాలనం వేద ముపవే5 మధర్వణః 

కాయచాల (గహోర్థ్వాంగ శల్యదం [పా జరావృషైః 

గతమఫ్టా౦గ తాం పుణ్యం బుబుఖేయం పితామవాః 

గృహీళత్వాతే తమామ్నాయం (ప్రకాళ్య చ పరస్పరమ్. 

ఆయయుర్మానుషం లోకం ముదితాః వరమర్ష యః 

స్థితర్థమాయు శ్వర స్య తేఒథ తన్తాణి చక్రి రే, 

కృత్వా౬గ్ని వేళవోరీత భేళ మాండవ్య సు కుతాన్ 

కరా శాదీంశ్చ తచ్చిష్యాన్ (గావా యామానురాద్భ తారిః 

స్వం స్వం తన్త్శం తత న్తేఇపి చ |క్రుస్తాని కృతానిచ 

గురూన్ సం[శావయామానున్సర్షి సంఘా న్ఫు మేథసః. 

తై_ః|పశసాని తాన్యేషాం (వతిష్పాంభువిలేఖి రే 

'తేపామేక్రైక మ వ్యాపి సమస్త వ్యాధి సాధనే 

(తళివదార్జము : సనాతనం = అనాది యైన (ఆద్యంతములు లేని); 

సార్వం =అం దరికి 'హితకరమైనట్ట; ఆయుర్వేదామృతం =అమృతోపమాన 

మైన ఆయున్వేదమును; బుధ్వా= తెలిసికొని; దమోయ = దక పజావతికొరక్షు; 

ట్రైహ్మాడ[బహ్మ; దదె౭+ఇచ్చెను. సనః౭ ఆదశతుడు; అశ్విఖభ్యాం = అశ్వినీ దెవతల 

కొరకు; దదౌ=ఇల్చెన; తౌహఆ అశ్వినీదేవతలు; శత కతచే; చేవేం| దుని 

కొరకు; దదతుః=౭ఇచ్చుర; తతః = తరువాత; ధ 6౮స్టార్థ కామ మోజాణాం హై 

ధర్యార్గకామ  మోజక్షములకు; _విఘ్నకారిభిః = అడ్డంకులగుచేయుచున్న; 

అమయెః = రోగవులచేత; నరెషు = |వజలు; పీడ్యమానేషు. నత్సు = 

బాధింపబడుచుండగా; పునర్వనుం = పునరగ్హసువుచు; సురన్క్బృత్య చాముందిడు 

కని; మహర్హయః =భా గ్యవంతులుము; మహాత్మన = పిజ్జానవంతు లునగు; 

ధన్వంతరి థర ద్వాజ నిమి కాశ్యప క శబాః ణా ధస్వంతరి, భర దాబ్టజ, నిమి, 

కాశ్యప, కళ్యపులు; తథాామరియు;  లంబాయరుడు  ముదలగువాకు; 

అమ రేశ్వరం=అమరాధిపుడై న; శరణ్యం = శరణు పొందదగినవాడై న; శత 

(కతుం = దేవెందదుని; ఉవా పగ్భ్నుః = నముపించిరి; తాని అట్లు సమీపించిళ 

మహార్షుల4; దృష్టాాపవడాచూడగ నే; సహ సాఠః=చెవేం[దుడు; .అయుమఃడా 

ఆయుష్యుము మొక ్ మ ; పాలనండారత&ంచునదియు; అథర్వణ: అథర్వణ పదము 

యుక్క; ఉపవేదం=ఉపవెదవ సు; కాయ జాల| గహాోోర్థ్వాంగ శల్యదంష్టా? 

జరావ్వయమెః=కాయ వాజకరణనుుల వానిచేత; అష్టాంగళాం = అఫ్టాం గత్వ 

మును( రిఅంగముల - కలిగియుండుట); గతండాపొ ందినదియా; సుణన్టిండావపి|త 

మెనదియు;యం=చనిని;ఏభామహాఃడా (బహ్మ;బుబు ధే= కెలిసికొ నెన్; వెదం=ా 

అట్టి ఆయు క్వేదమును;య థాగమం =శా(స్ర్రుము నతి(క్రమించక; నిజగాదడ పలి 

"ఇను (ఉప దెళించెను); తేడాఆ బుషులందరు; తం =అట్టి; ఆమ్మా యం=ా వేధ 
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సంతోషించినవాశె ; మానువంలోకండాభూలోక మునకు; ఆయయుః=వచ్చిరి; 
తేపరమర్శ యః=ఆమహార్హులు; ఆయు ర్వేదస్య = ఆయుక్వేదముయొక్క-; స్థిత్య 
ర్ధమ్ =ఉనికికొరకు; అథ=తరువాత; తం (తాణి = గంథములకు; చ|కిరే= 

రచించిరి; కృత్వాడారచించి; ఆద్భతాః=ఆదరింపబడినవాశై ; అగ్ని వేళ 
హారీత భేల మాండవ్య ను|శుతాన్ =అగ్ని వేశుడాదిగాగల సుకుతులను ;చ వ 

మరియు; తచ్చిష్యూన్ =వారి శిష్యులగు; కరాళాదీన్ =కరాళుడు మొదలగు 

వారిని; (గావాయామానుః=|గహింవచేసిరి (వారికి ఉపచేశించిరి); తే౭.పి=ా 

వారును (అగ్ని వేశ కరాళాదులును); తతః=పిమ్మట; స్వం స్వం=తమతమ; 
త _న్తంంచశా(న్త్రమును; చ|కుః=రచించిరి; కించడామరియు; కృతాని= 

రచించిన; తానిచ = అట్టి తం|తములను; సుమేధసః = మేధావులగు; సర్షి 

సంఘాన్ =బుషులతో కూడిన; గురూన్ హగురువులను( కు); సం శావయా 

మాసుఃహవినిపించిరి; తె 8 = అట్ట గురువులచేత; (పళన్తాని = (పళంసింపబడిన; 

ఏషాం = ఈ అగ్ని వేశాదులయొక్క; తాని=అ తంతములు; భువిడభూలోక 
ములో; పతిష్టావకీ రిని, లేఖిరే పొందినవి; తేషాండావాటిలో; పకైకం= 
ఒకొక్కటి; సమ _స్పవ్యాధిసాధనేాఅన్ని రోగములను సౌాధించుటయందు; 
అవ్యాపి=సంపూర్ణము కాదు. 

ఖావార్థము ; సమన్తపాణులకు హితకర మై నట్ట అష్టాంగ విలసిత మైన, 

అజరామరమైన, |తికాలాజాధిత మైన ఆయు ర్యేదమును (బహ్మ న్మరించి దత 

(పజావతి కువ దెశించెను. అతడు అశ్వినీ దేవతలకు, వారు ఇందునికి ఉపదేశించిరి. 
తరువాత [పజలందరు పలువిధముశై న శారీరక మానసిక వ్యాధులచెత పీడింవ 

బడుచు పురుషార్థములగు ధర్మ-అర్ధ-కామ- మోతములకు సాధించ లేకపోవుటను 
చూచి ధన్వంతరి మొదలగు మహర్షులు పునర్వసువునుు ముందిడుకొని తమకు 

శరణ్యుడై న దేవేం[దుని సన్నిధి చేరిరి. 

వారు తన సన్నిధి చేరగనే ఇం[దుడు ఆయు ర్వేదమును య థాళానన్త్ర, 

ముగా ఉప'దెశించెను. పరమర్గులచే | గహింపబడిన ఆ ఆయుర్వేదము అథర్వణ 
వేదమునకు ఉపవేదమై ఆయుస్సును రతించునదిగా అష్టాంగములతో కూడినదై 
యుండెను. 

మహర్షులు అట్టి ఆయుర్వేదమును ఏకనంథా|గావాకులై (గహించి 
పరస్పరమవగతముచేసికొని సంతోషముతో భూలోకమునకు వచ్చిరి. తరువాత 
ఆయుర్వేదము చిరస్థాయిగా నుండుటకు ఒకొక్కరు ఒక్కొక్క |గంథమును 
రచించిరి. ఆరంభించిన |గంథములను అగ్నివేశాదులకు బోధించిరి. వారును 

విడివిడిగా |పత్యక తంతములను రచించిరి. వాటిని బుషులతోపాటు తమ 
తమ గురువులకు వినిపించగా మేధావులగు వారిచే ఆ (గంథములు (పశంసింవ 

బడి లోకమున (పతిష్టను వ్యాప్తిని పొందెను వై (గంథములన్నియు 

మును; పరస్పరం = ఒకరికొకరు; (వకాళ్య= (పకా శింపచెనికొని; ముదితాః= 
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ఏ ఒక్కటికూడ సమ _స్తవ్యాధథి నిర్యూలనమున సమ|గములుకాకున్నటమవి. 

౪9లేఖ: ఆయుర్వేద గురుపరంపర విపు లీకరించబడినది. అమృతముతో 
సర్వర్లోగ్రములు తయించునటుల ఆయుర్వేదముచేత్రను సమృన్తరోగ నిర్మూలన 
మునకు ఉపాయములు ఇెప్పబడినందున ఆయుర్వేదమునకు అమృతముతో 
సామ్యము చెప్పబడినది. 

సార్వం అను పదమునకు సర్వులకు (అందరికి) హితమైనది అని అర్థము, 
సనాతనమనగా వినాశనము లేనిది. 

మవార్థయః =మహితబుద్ధిః యేషాం శే మహార్ణయః, భాగ్యవంతులు 

అనగా తపసన్సంపదగలవారు అను నర్భ మిచట ద్యోతకమగుచున్నది. యథా 
గమమనగా శా(న్ర్రము నతి(క్రమించక యని అర్థము, (బవ్మాఎట్లు ఆయుర్వేద 
శాస్త్రమును తెలిసికొనెనో వారి జ్ఞానమును అట్టిదే అని తెలుపుటకు “బుబు 

'ధేయం పితామహః” అని మరల రెండవతూరి చెప్పబడినది. ధన్వంత ర్యాదులు 
నేనీవిధముగా తెలిసికొన్నానని ఒకరితో నొకరు చెప్పికొనిరి. పతి వ్యాధిని 

నిర్మూలించుటకు కావలసిన చికిత్సాపరికల్పనలు సంహిళా గ్రంథములలో 

ఏ ఒక్క [గంథమునంద్రై నను సమ్మగముగ లభించనందున సమస్త తర్యతముల 
యందలి విషయసంపుటి గా ఈ (గంథము (వాయబడనట్టు (గంథశారుని అధ 

మతముగా తోచుచున్నది. 

మూ1; పతి తం(శ్రాభియోగే తు పురుషాయుష. నంకయః 
భవత్యధ్యయనేనై వ యస్మాత్ (పో'కః పునఃపునః 

' తం|తకారై స్పవవార్ధః క్వచిత్ కశ్చిద్వి శేషతః 

'తేఒర్థ (_వళత్యాయనపరా వచచనే యచ ఎనాద్భతాః. 

(వతివదార్గయు : (పతి తం[ళాభియో గేతు = (పతితం తముయొక్క- 

విష యమునందై. తే,అధ్యయనేనై వ=అధ్యయనముచేత నె; పురుషక్లాపురుషు ల 

యుక్క; ఆయువ = జీవితముయొక్క; సంక్షయః = నాశనము; భవతి =-అగు 

చున్నది. యస్మాత్ = ఎందుకనగా;తం(తకా రై $=తం|తకారులచేత; క్వచిత్ = 

ఒకొక తంతమునందు; కళ్ళిత్ = ఒకొక విషయము; విశేషతః =విఛవ 

రూపమున; సఏవాజర్థః ఆ యర్ధ మె; పునఃపునః చమర లమరల; (పో కః 

చెప్పబడినది. తే=ఆ తం|తకారులు; యచ్చవాఎందువల్లనై శే; అర్ధ్థ్మపత్యయ 

పరాః అర్థమును తెలుపుటయందే ఆస క్రిగలవారో అందువలన; వచ సె 

మాటయందు; నాదృతాః ఆదరము లేనివారు. 

తౌలళ్ళ్ర్మోంము; సమ _స్తతం|తములయందలి విషయములను సమ్మ గముగా 

అధ్యయనము చేయుటకు మానవాళి జీవితము చాలదు. 'పాచీన తం|తకారులు 

(పతి తం తమునందును చర్విత చర్వణముగా చెప్పిన అర్భమునే చెప్పుచు తంత 

రచనము సాగించిరి, మరియు ఒకొక్కచోట నిశేషార్థములను గూడ తమ 



8 ఆష్టంగసంగహ వ్యాఖ్యానము 

తం[త్రములయందు జొౌప్పించిరి. ఈ తం|తకారులు తాము చెప్పదలచిన 

అర్హమును_ నిర్దుష్ణముగా వివరించు టయం దే ఆస క్రిగలవాచు కాని పును క్తి 

మొదలె న దీపము లేనివదమ లయందు ఆదరముు చూపువారు కారు. 

pn “తై = నెదృళాః తం|తకాగ గులు వివజీ తార్థము స ౨ బాగుగ 

అర్ధము నవగతము చేయించుటయందు నిష్టకలవామ. అందుకై మాటలను 

అధికముగ ఉపయోగిం చెడివాకు. అర్జగొ రవము" కాపాడుటకొరశే బహు 

భాషితషము కలవారని భావము. 

మూ! నర్వతం(కాణ్యతః|ప్రాయః నంవాశ్యా ప్రా౭౦గ నం|గవహాః 

అస్థాన వినరాచేప పునరుక్రాది వర్జితః॥ 

పాతు లింగెషధ స్మంధతయ మా [త -నిబంధనః 

వినిగూఢార్థ తత్ర్వానాం (వదేశానాం[పకాళక 8|| 

స్వాన్యత త్ర విరోధానా ౦ భూయిష్థం వినివ ర్రకః 

యుగానురూప. సండర్భో విభాగెన కరిష్యశే॥ 

(వళవదార్థమ : అతః = ఇందువలన; |పాయః = తరచుగా నర్వ 

తం తాణి = సమస్త తంతములను; నంహృూత్య =నం గహించి; అనాస అన 

దర్భము; విస్తర అతివిస్తారమ ; ఆ కేపహసంగాహను; పునర్లుక్షవా పునరుక్తి; 

ఆదివర్డితః = మొదలగునవి లేకు డునట్టుగన. ; హేతు..నిబంధనః = పాతున్కంధవ 
హాతున్మంధము;లిం గస్కంధ=లింగన్క ంధము;జొషధస్మంధడాజావ ధన, ధమ. ; 

అను ; (తయమా(త ఈ మూడు స్కంధములు మాతమె; నిబంధన ః=కూర్చ;' 

బడనట్టన్ని; పనిగూ థార్థ తత్వానాం= గంఖీరము లె న అర్థము ల త తములుగలు; 

(పేశానాం= =సందర్భవ ములకు: (వకాశకః= పకా శక మెనదియు; స్వాస్య తంత్ర 
విరోధానాం=తమయొక్క_ ఇతకులయొక్కు తం తములయొక్కు విరోవు లను 

భూయిష్టం మిక్కి లి;వినివ రృకః హాని వారించునదియు; యుగానురూపసందళ్ళః = 

ఈ యుగమునకు తగిన 9ిషయములుగ, అష్టాంగ సం గహః = అక్టాంగ సంగ 

వామ్ము విభా గన వాసరియెన (పకరణ విభాగముచేత కరిష్య'తేా చేయబడు 

చున్నది. 

తాత్సృర్యాయు : సమస్త తం(త్రములను పరిళోధించి లింగ్యతయ విఖా 
_గమ్ము గంబోరార్డ సంవర్భశుద్ది,. పునక కావి వర్జనము, గూ ఢార్థపకాళము, 

(గంథవికోధవరిహోరను కఠిన ఈ యుగమునక్తు తగినట్టుగా అహ్టాంగవిభాగ 

నుతో ఆఫూంగ నం[గహము చేయబడగలదు. 

కొళిలోఖ : "స్థాన మనగా ఒకచోట చప్పతగిర చా దానిని వేరేచే 

చెప్పుట. “వి నరము' అవసరము. లేనిచోట విపులీకరణము. బుతు వర్ణనము 
నందు, దోపోప|కమణమునందు, స్వన్థాతుకులకు హితమైనందున' విపు కరణ 
యుక్తము. అశ్వ గర్భ్భావ కాంతి అంగ | వత్యంగ విభాగమున్న చోట్ల సంేవము 



అవతరణిక ర్ట 

తగినదే. ఒకతూరి గుర్తు చెయబడిన విషయమును మరల చెప్పుట పునదుకి. 
(నక్ళత్ జ్ఞాపితసన్య వస్తునః పునర్వచనం పునకు క్రి 8) రోగకారణములగు విధ్యా 

హోర విహారాదుల చెప్పుకది హేతున్కంధమను. వ్యాధి పూర్యరూపములను 

చెప్పుఃది లింగస్కంధము. రోగచికిత్సకై. చెవ్పబడు చూర్ణ లేహి క్వాథప థ్యా 

దులు జెషథస్కంధము. ఇచట సం|పాప్తీ, ఉపళయము మున్నగువాటికి పాతు 
లింగాది స్మంధముల ్హందు అంత ర్భావము చెప్ఫుకొనవలెను. ఆవశ్యకము 

లయిన విషయములు మా(తమే చెప్పబడునని “మాత శబ్దమున కర్ణము, 

'వినిగూఢార్డ తళ్వానాం (పదేశానాం పళాశకఃి, అన్య తం|తములయందు 

మిక్కిలి నిగూఢముతై న అర్థత త్రము లవికలవో వాటియొక్క ప్రకాశక మీ 
అష్టాంగ సం|గహము. ఎట్టులనగా పష్టక ధ్యాయములయొక్క గుణములను 

'పేర్కూషుచు చరకముని “స్నిగ్టోగుకుళ్చ" అని |వాసిరి. కాని వాగ్భృటుడు, 
సుకుతుడు, కృష్ణా తెయుడు, ఖరనాశుడు, పరాశరుడుగు గుష్ట్రళ్చకు ముందు 
“అకార పయో గముగు చేసిరి. లఘుగుణము వష్టికధాన్యమునకు నైనుదాహా 
రించిన |గంథకాకరులందరు పక్శగివముగ నంగీకరించిరి. ఒకే |గంథమునందు 

వరస్పర విరోధము మరియు ఇతర |గంథములతోటి విరోధము ఇందు తొలగించ 
బడినది. చరకము నందొకచోట స్నేసాముయొక్కా | పవిచారణ 24 విధముల 

చెప్పి అందే మరియొకచోట 64 విధములని చెవఎబీదినది. ఈ పరస్పర విరోధము 

వస్తుతః లేదు. భజ్యాది రూపముగ నుపయు క్తమగు స్నెహము రస భేదద్భష్టితో 
64 విధములుగా ఇెప్పుబడి*ది. దీనినే వాగ్య్భటుడు “యుకా౭వచారయెేత్ 
స్నేహమ్' అని స్వతం[త విరొధపరిహార పూర్వకముగ చెప్పినాడు. ఇక పర 
తం|త విరోధమునకు ఉదాహరణము - చరకుడు హిమాలయోత్పన్నములగు 

నదిజలములకు పధ్య తము చెప్పినాడు. కృష్ణా తయ సుశుతుడు గలగండాది 

రోగకారకములని హేరొ_నినారు. ఈవిరోధముగు వాగ్భటుడు శిలాతాడితము లై. 
రాపిడిపొందిన జలములు పధ్యములనియు, నిలక డగల జలములు రోగకారకము 

లనియు వివరించి పకిహారించినాడు. విఠాగమనగా  అర్థ[వకరణ శోభితము, 
యయుగానురూపసునగా ఈ కలియుగమునందు చెప్పుటకు _ శలిసికొన టకు 
(| గహించుటకు) ధారణ చేయుటకు అనువై నదని తాత్పర్యము. 

మూ॥ నిత్యుపయోగి నిర్చోధం సర్వాంగ వ్యాపి భావతశ 

సంగ్భృహీకం విశేషణయ।శశాయ చికిత్సతమ్. 

(వతివదార్జ్హము : యత = ఏ గంథమునందు; నిళ్యోపయోగి = అను 

దినము ఉపయో గసడునడియు; దుర్చోధం డా బోధించుటకు కష్టమెనదియు; 

భావతః = స్వభావముగా (తత్త్వముగా [కాయ చికిత్సితమ్ = కాయ చికిత్సాం 

గము; విశేషేణ = విశేషరూపమున; -నంగ్భహాతం = సం గహింపబడినది. 

తాళ్ళ ్యుము ; మరియు ఈ అష్టాంగ సం(గహమునందు అష్టాంగ 
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వ్యాపకమై నిత్యువయోగియె బోధించుటకు క్షి ప మెనట్టిదియునగు కాయచికిత్సా 
భాగము విశేషరూపముగా వర్ణింపబడినది. 

ళళిలోఖ : “సర్వాంగవ్యాపి' అన్నప్పుడు సర్వశబ్దముచే కాయాంగ 
మును విడిచి మిగిలిన ఏడు అంగములును [గహింపబడును. చాల చికిత్సయందు 

తీరజనిత రోగములను చెప్పినపుడు “యథా స్వలింగాన్' అనియు ఊర్చ్వాంగ 
రోగ చికిత్సయందు “నర్వయోగ నిదానోకై ౩' అను ఈ మున్నగు ఇతరాంగ 
భాగములయందును కాయ చికిత్స వ్యాపించి యుండును, (దవ్య, రస, మాతా 

శీతయ, అన్నస్వరూప, స్నేహాద్యువయోగ విజ్ఞానములు రోగచికిత్సయు కాయ 
చికిత్సాంతర్భ్యూతములే యగును. 

_ బివ్యా : నమస్త (ప్రాణులకు నిత్యము అవసరమైనది కాయ చికితని 
యొక్కటియే. శల్య, శాలాక్య, బాల తంత్రములు మొదలగునవి ఆయుర్వేద 
శా(స్త్రమునందు ఎనిమిది అంగములుగా విభజించి వర్షించబడనవి. కాని ఈ శల్య 

శాలాక్యాది అంగముల వర్గ నము కాయచికిత్సకొర కే చేయబడినది. అందువలన 
ఈ అష్టాంగ నం|గహము అను (గంథమున కాయ చికిత్సను గురించి విశషముగ 

విపులీకరణ గలదు. 

మూ॥ నమా(తామా[తమవ్యత కించిదాగమ వర్థి తమ్ 
తేఒర్థా(గంథ బంధళ్ళ సంజేపాయ | క్రమోఒ౬న్యథా. 

ఓ[వళివదార్థము * అత్ర = ఈ (గంథమునందు; మాతామాతమపి = 

అకతరమా[తమెనను; కించిత్ = ఇంచుకయు; ఆగమ వర్ణితం న = శాస్త్రము 

విడిచి లేదు; 'తేఒన్టాః = అవియే అర్థములు; సః|గంథ బంధళ్ళ్చ = అదియే ఈ 
(గంథముయొక్క కూర్పును (కలదు); నంకేపాయ = నంకేపముగా చెప్పుట 
కొరకు (కుంచించుటకొరకు;;అన్యథా = వేరొక; (కమః = పద్దతి; (ఆ(శయింప 
బడినది) 

తాల్ఫేర్య్ోయు : శాస్త్రములయందలి అర్థములే వెరొక పద్దతిగా సం కేవ 

ముగా చెప్పుటకొరకు ఈ గంథమునందుకూర్చబడినవి. అంతేగాని ఈ | గంథము 
నందక్షరమా(త్రమైనగు శ్మాస్త్రవిరుద్దముగ కూర్చ లేదు. - 

?లోఖు ; మాతా అనగా అక్షర లేశము. 

బి.వ్యా : ఈ (గంథమున [పాచిన ఆయు శ్వచా చార్యులు ఆయు 

కద శాస్త్ర మూలసిద్యాంతములను లవ లేశమైనను వదలక వాటికి మూలచ్చేద 

ములను గలిగించు అర్థములను కల్పించక శాస్త్రము నతి[కమించక [(వాసిరి, 

ఆయుర్వేద శ్నాస్త్రమునందలి సమస్త విషయములను హేతువాద. దృష్టాంత 
పూర్వకముగ వర్శించుటయే ఈ (గంథమునకు విషయమై యున్నది. విషయము 
లను ఉల్లేఖించునప్పుడు కొద్ది వాక్ళములతో విశేపార్గములు దో నితక మగునట్లు 
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ఈ గంథ రచన సాగినట్లు మన కవగతమగుచున్నది. 
య 

మూ॥ వాయుఃపిత్రం కఫ శ్చేతి [త యోవోషాః సమానసత। 

(ప'త్యేకం తె(కిధా వ్నద్దికయ సామ్యవి భేదతః 

ఉత్కృష్ట మధ్యాల్పతయా (తిథా వృదిక్షయావపి 

వికృళా వికృతాలహం ఫ ఘ్నంతితే వ ర్రయంతిచ 

(వతివదార్థ ము: వాయుః = వాతము; పిత్తం = పిత్తముచ = 

మరియు; కఫః హకఫము; ఇతీ=ాఅని; సమానతః నం షేపముగా (క్టు ప్రముగా) 

[తయః = మూడు; దోషాః = దోషములు; భవంతి = ఉన్నవి. తె=ఆదోష 

ములు మూడు; Yవక్యేకం = వేరువేరుగా (ఒకొక్క టి); వృద్దికయసామ్య 

విభేదతః = |పకోప సామ్యహాన భేదములవలన; (తిధా = మూడుగా” 

భవంతి = ఉన్నవి; వృద్దికయావపి = వృద్ధికయములుకూడ; ఇఉత్కృష్టమధ్యా 

ల్పతయా = మై ఉత్క్చుష్టము, మధ్యము, అల్పము అని; [కథా -- చ మూడుగా 

విభకాః = విభజించబడినవి; తే = ఆమూడు దోషములు; వికృతాస్సంతః = 

వికారమును చెందినవై ; దేహం హ శరీరమును; ఘ్నంతి = నాశనము చేయు 

చున్నవి. చ = మరియు; అవిక ృతాస్సంతః = వికారమును చెందక; చేహం= 

శరీరమును; వర్తయంతి = చక్కగా నడుపుచున్నవి, 

ఖావము : వాతము, పిత్తము, శ్లేష్మము అను మూడు దోషములు 

శాస్త్రమునందు చెప్పబడినవి. ఈ దోషము లొక్కొక్కటి వృర్ధికయ సామ్య 

ములను చెంది మూడు విధములుగా నున్నవి. వృద్ధి కయములయందు ఉత 

వము, మధ్యము, అల్పము అని విభాగము చేయబడుచున్న వి. ఈ మూడు 

దోషములు సమానస్థితిలో నున్నప్పుడు శరీరమును చక్కగా నడుపును, (ఆరో 

గ్యమును కాపాడును.) విధ్యాహారాదులచేత వికృతిని పొందినపుడు శరీరమును 

నశింపజేయును, * 

భలీలేఖ ; ఈ తం్యతము ఆయుస్సును రథించుభున్నది. ఆయుస్సు 

అనగా జీవితము. ఈ జీవితము శరీరముతో ముడివడియున్నది. శరీరము దోష. 

ధాతువుల సముదాయముగానున్నదది. దోషములనుండియే ధాతువుల (పవృ త్తి 

పర్పడుచున్నందున ఈ శ్యాస్త్రమునందు దోపములే పధానములు. అందు 

వలన చాతము మొదట పేర్కొనబడినది. మూడు దోషములు అని చెప్పుటవలన 

నాలుగవదోషము లేదని చెప్పినట్లయినది, 'సమాసతఃి అనగా సం తేపముగా అని 

యర్థము. సంసగ్షాది బేధములుకావు. వాతాదులు "పరు వేరుగా మూడువిధములు. 

మూడువిధములెట్లనగా వృద్దికయ సామ్య జదములవలన వాయువు వృద్దము, 

వాయువు క్రీణము, వాయువు సమము. ఇౌే పి త్తకఫములను గూడ [గహింప 

వలెను,ఆ వాతాది దోషములయొక్క- నైసర్గిక స్వరూపమును దృష్టియందుంచు 

కొని వృద్ధి | హోనములను తెలిసికొనవలెను. వృద్ధి తయముల యందుకూడ ఉత్కృన్ట 
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వాంయున, మధ్య వాయు అల్బవాయుప్ప అని తెలిగికొనవలయుసు. జాతా 

దుల న్వరూపమా _తములుగా: “న్నప్పుడు శరీరమును పోషించుచున్నవి. వికృతి 

చెంది శరీరమును నకింపజేయుచున్న వి. 

యి న్యా: (వకు “'తమునంచు వాతపి త్త శ్రమగములను ధాతు సంజ్ఞ ల 

చేతన చెప్పుట తగయున్నప్పటికిని అవి రసరకాదులను జెరచి వికారమును కలి 

గించుటలో సమర్థమెనవని తెలియపరచు, నిమిత్తము దోవములని చెప్పబడినవి. 
“వాయుఃపి త్తం కఫళ్ళో క్షళ్ళరీరే దోషనం[గహః' అను వాక్యముచెత చరకుడు 
వాతాదులను దోవములనియే నుడివినాడు. 'వాయుఃపి త్తం కఫశ్చకి' అని వేరు, 
మేుగా విభజించి చెప్పుటవలన ఒక్కొక్క దానికి ప్రాధాన్యము చెప్పబడినది. 
క్రొద్ద్ మంది ఆచార్యులు ర కృమునకు స్థాన లశణకార్యవికార చికిత్సాదులను బట్ట 

దోషత్వమును చెప్పుచున్నారు. ఎట్టనగా రక్షమునకు స్థానము యకృత్తీ క్రీ)వహ 
ములు. తామరపువ్వు బంగారు "మొదలగు వానితో “నమానవర్ణము గ లిగి 

యుండుటయే లవణయేి. శరీరము యొక ఉత్స త్తి స్థితులు (_కౌర్యము 

విసర్ప స్పీ హోదులు వికారములు. _ సిరావ్యధాది (క్రియలు చికిత్సలు. వె కార 
అములచేత రకము కూడ నాలుగవ దోషముగా వరిగణింపబడుచున్నది అని 
కొందరాచార్యుల వాదము. అది యు క్తముకాదు. 'దూషమషయంతీతిదోషూః' 

అను వ్యుతృ త్తినిబట్టి వాతాది దోషములు రసరక్రాది ధాతువులను జెరచుట వల 
నను, రకాదులచేత వాతాదులు నొకప్పుడు దూమ్యము కాకుండుట వలనను 

(పకృతి లక్షణ నిరూపణములో ర క ప్రకృతికి లక్షణము చెప్పబడినందునను 

జ్వర (పకరణములొ ఏ తం త్రమ] నందును రక్త కో జ్వరము చెప్పబడియుండనందు 

వలనషు రక్తము వాకాటి దోషములలో నంతర్గతమైనది కాదు. మరియు వన 

ర్వాదులు రక్త దోషము వలన సేర్చ్పడునని '“చెప్పబడియుండినను ఘృతదుగ్గ 

న్యాయముతే ర రకాంతర్గ తమెన వాతాదులచిత నే జనించునని ఆథియవలయుకు, 

'దోపాఃి అను బహువచన క (పయోగమువేతనే దోషములు మూడు అని తెలియు 

చున్నను వాతపి త్త శేవష్యలకంచు వేస దోషము మరియొకటిలేదని చెలియ 
"జేయుటకు 'తయంి అను పదము [ప్రయో గింపబడినది. ఈ వాతాది దోవ 
ములు మూడు నంసర్గ సన్నిపాత వృద్ధి వ క్షయ భేదములచే అనేక విధములుగా 

పరిణమించుచున్న వని సూచించ సట్టక “సమానతఃి అశు పదము కూడ [పయో 

గింపబడినది. కావున వాతాదులు మూడే దోషములనియు రక్తము దోవము 

కాషనియు నిరూపింపబడినడి, 

మూ! శ్రేవ్యాపినోఒపీ వ్ఫాన్నాభో్యర ధో మధాిర్ధ్వ నం|శ్రయాః Il 

. (్రోతివదార్థము : తె = ఆవాతపి త్త శేమ్మములు; వ్యాపినో౭_పి = 

సమస్త శరీరమునందు సంచరించుచున్నప్పటికిని; హృానా భః మా 'హ్మాద 
యము నాభికంకు; అధః = [కిందుగాను; మథ్య వై వమధ్యభాగమునందును; 

॥ 
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ఊర్హ్వ హా కై. భాగమునందు; నం[శయా; = ఆ| శయించియున్న వి (పొంది 

యున్నవి), 
తాత్సృర్వ్యూయు : సర్వశరిరమునందు వ్యాపించి యున్నుప్పటికిని వాతా 

దులెన మూడు దోషములకు నియమితమైన స్థానములు గలవు. _ ఎట్లనగా 

నాభి (కింద వాయుస్థానము, హృదయము మరియు నాభథియొక మధ్యభాగము 

పి తస్థానము, హృదయమునకు చై భాగము కఫమునకు స్థానము. 

కశిలోఖ: మై తాత్పర్యము నందలి విషయము సర్వతం(త కారులు 
అంగీకరించిరి. 

మూ॥ వయో౬ఒహోరాతి భుక్వానా౦ శేషాంత మధ్యాదిగాః (క్రమాక్ | 

(వళివదా ర్హము: "తే=ఆ వాతపి త్త శ్రమ్మములు; వయః = చాల్యాది 

వయస్సు; అహ్మో=ైాపగలు; రాత=రా లి; భుకా్వనాం భో జనము _ ఏటికి; 

(క మాత =వరునగ్యా అంత-మధ్య-ఆరడిగాః = చివర, మధ్య, "మొదటనుండునపి; . 

స్ఫ్యుః=అగును, 

తాల్ఫ్ర్యంము : సర్వకా లములందు వాసి పక ములయి నప్పటికిని ఈ వాత 

పిత శ్లైమ్మములు (క్రమముగా జాల్యవయనస్సులో కఫము, మధ్య వయనులో 

పిత్తము, అంతిమ వయసులో వాతము అశ్లు (పాతకాలమున కఫము, మధ్యా 
హ్నృమున పిత్తము, సాయంకాలమున వాతము, రాతి [పారంభమున కఫము, 

మధ్య రాతిలో పిత్తము, రాతి చివరిలో వాతము, భోజనము యొక్క ఆది 

మధ్యాంతములందు [క్రమముగా కఫపి త్తవాతములు ప9కోవమును బొందును. 

—_0 

కాలములందు వ్యాపించియున్న పృటికిని ఏటికి [వకోపములుకలవని తెలియ 

జేయుటకు “వయో ౭ హోరా[తి భుశ్వానాం' అను సూతమును ఇచట 

(వవేశశెట్టిరి. నై శత్సర్యమునందలి విషయముల ఈ వ్యాఖ్యానము, 
నందును ఉట్ల ంకించిరి, 

లోళిరోటి: ఈ దోషములు సర్వశరీర వ్యాపళకములై నప్పటికిని సమన 

ణి. వ్యా : వాతాదిదోవములు సర్వకాలములయందు శరీరమున సంచ 

రించుచుండును. అయినను పురుషూోయున్సు, దినము, రాతి, భోజనము వీని 

యొక్క. అంత్యమధ్య ఆదిభాగములయందు వాతపి_త్త క్రష్మములు వునగా విశే 

పించి వృద్దిచెందును. ఇచట ఈ విశేషమును (గహించవలెను. భోజనము 

యొక్క అంత్యభాగమునందు (అనగా జఠరాగ్ని సంయోగమువలన రసాదులకు 

గలుగు జీర్ణపాయమై న యవస్థయందు) వాతమును, మధ్యభాగము నందు 

(అనగా విదా హావస్ట్రయందు) పి త్తమును, ఆది భాగమునందు (అనగా భుజించిన 

అహారము మాధుర్యమును జెందు కాలమునందు) ఫమును వృద్ది జెందును. జాఠ 

రాగి సంయోగము వలన నాహారమునకు సూవత్మమైన యనేకావస్థలు కలుగు. 



i అష్టాంగనం[గ్రహ వ్యాఖ్యానము 

చుండును. ఐనను “అదె షమ్మడన మమ్యున్నం మధురీభూతమీరయిత్, ఫేన 

భూతం కఫం యాతం విదావో దమ్హతాంతతః 

పిత్రమామాళయా త్కు ర్యాచ్చ్యువమానం చ్యుతం పునః 

అగ్నినాశోపితం పక్వం పిండితం కటుమారుతమ్” 

అను వచన (ప్రకారము ఆహోారమునకు గలుగు పూర్వోక్త అంత మధ్య 
ఆచ్యావస్థలే మిక్కుటముగా నుపయోగించుటవలన నిచట నామూడు అవస్థ లే 
చెప్పబడినవి. 

మూః తై_ర్భవేద్విషమ స్తీత్షో మంద శ్చాగ్నిస్పమైసృమః॥ 

(వతివదౌర్థము : తైః = వాతాదులచేత, పురుషస్య = పురుషునికి: 
అగ్నిః జఠరాగ్ని; విషయః విషయముగా; తీక్లః =తీక్సము; మందః ౫ 
మందము; నమైః=మూడింటి యొక్క సామ్యావస్థచేత;ు సమః=నమముగా; 
భవేత్ అగును, 

తొత్హృర్య్థాయు : జఠరాగ్ని నాలుగు విధములు. ఈ వాతాదిదోపముల 

యొక్క కారణముల వలన సె మనుష్యులకు [క్రమముగా విషమాగ్ని, తీళ్షూగ్ని 
మరియు మంచదాగ్నిగా అగుచున్నది. అదే వై మూడు దోషముల యొక్క 
నామ్యావస్టయందు అగ్నికూడా సమముగా నుండును. 

ళలిలోల:. ఏ ఒక్కదోషము తక్కువగానప్పటికిని శరీర నిర్మాణము 
చేయజాలదు. అందువలన అన్ని దోవములు సామ్యావస్థ యందుండుట ఆవ 

శ్యకము. ఈ మూడుదోవములలో ఏ ఒక్కదోషము ఎక్కువగానున్నప్పటికిని 
అగ్నిరమొక్కొ_ విషమాద్యవన్థ లేర్పుడును. _ ఎట్లనగా వాతోత్కర్ష ముచేత అగ్ని 
విషయముగాను, పిత్తాత్కర్ష ముచేత తీళ్లముగాను, కఫోత్కర్ష ముచే మందము 
గాను, సమముగా నున్నప్పుడు సమముగను ఉండును. మరియు వాతము 
నకు యోగవాతహిత్వముండుట వలన వాతపి త్తములు ఉత్కృష్టములళై నపుడు 
తీక్షత్వము, చాతక ఫముల ఉత్కర్ష వలన మందత్వము మరియు పితా కఫములు 
ఆహార విశెషము వలన ఒకప్పుడు తీళ్లత్వమును ఒకప్పుడు మాంద్యమును ద్విదో 
పజ సంసర్గము వలన కలుగును. 

మూ॥ క్రోష్టళ క్రూరోసమ్యోరుర్త ధ్యో మధ్యస్యాత్తై స్సమైరపి॥ 

(వ్రతివదార్థము : ల ౩=ఆవాతాదులచేత; కోన కోస్టము; [కూర = 
[కూరము; మృదుః మృదువు; మధ్య =మధ్యమము (అగును; శై స్స మెరపి=ా 
వాతాదుల యొక్క సమత్వముతోకూడ; మధ్యం =మధ్యమము; స్యాత్ అగును 

తాత్సర్యము : పూర్వు[క్రమానుసారము ఈచవాళతాది దోవముల ద్వారా 
మనుష్యుని యొక్క కోన్టము (కూరమృదు మధ్య ములుగా అగుచున్నది. దోన 
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(తయ సమావస్థయందు మధ్యముగా నుండును. 

భజీలోఖి పకృతి ననుసరించి మనుష్యునియొక్క కోస్టము వాత 
(పాబల్యము వలన (కూర కోష్టముగను, పిత్త పాబల్యము వలన మృదుకోష్షము 
గను, కఫ[ప్రాబల్యము వలన మధ్యమకోష్టముగను ఉండును. మూడు దోష 
ముల యొక్క సమస్థికి యందును మధ్యమముగ స యుండును. 

మూ॥కురోార్ల వస్టెర్షన్యాచా విషేణేవ విషకమేః 

శె శృతి[సః (ప్రకృత యో హీన వధ్యోత్తమా:వృథక్ ॥ 

(పతి వదార్భయు : జన్మా దె" =గర్భ'దానకాలమందు; శు[కా_ర్గవ సః = 

శుక శోణితముల యందు న్వ|పమాణాధికముగ సంబంధించి యుండునవియెన; 
తె *=ఆవాతపి త్త శ్లేమ్మములచేత; విశేణడవిషముచే; వివ క్రియేరిన జావిష్మ క్రిమి 
జనించినట్టు; పృథక్ = వేరుగా; హీనమధ్యో్య త్తమాః=హీనము మధ్యము ఉత్తమ 
మనెడి; తి(్రఃవమూూడు విధములైన; |పకృతయః=|వకృ్ళతులు; జాయ నే=ా 
ఏర్పడుచున్న ఏ (కలుగుచున్నవి). 

తాత్ళర్భుయు : గర్భదాన కాలమందు దూషణ స్వభావము గలవియు, 

శుక్రశోణితములయందు స్వ|పమాణాధికముగ సంబంధించియుండునవియునై న 
వాతాది దోషములచేత హీనము, మధ్యము, ఉత్తమము ఆను మూడు వక్ళతులు 

“ (పపాణహరమెన విషముచే విషకిములు పుట్టు విధమున” జనించును. 

కోళిలేఖ : _విషరమోనులకు ఇతరులను చంపు స్వభావము నై సర్లికమైన 
ప్పటికి అవి విషముతో నే (పకృతి స్వరూపమును సంపాదించుచున్నవి. ఇళ్లు 
దూషణ స్వభావము కలవై నప్పటికిని దోషములచేత (పకృ్ళతుల (పొధాన్యతకల 
(ప్రక్ళతులకు ఎట్టి హోనిని కలిగించవు. “పృథక్ ” అని శ్లోకమునందు నిర్తేశించి 

చెప్పుట వలన సంవర్గ సన్నిపాతాదులు కూడ. చెప్పినట్లయినది. అందువలన 
ఏడు [పకృతులు వివకితములు* 'వాయు వాధిక్యతచేత హీన (పకృతి, పిత్తాధి 
కన్టితచేత మధ్యమ (పకృతి, కఫాధిక్యముతో ఉత్తమ పకృతి ఏర్పడుచున్నది. 
న్యూనాధిక్యము లేక సమస్థితి నుండు వాతాది దోషములళేత నాల్లవదిమయైన సమ 
(పకృతి వర్పుడుచున్నది. ఈ నాలుగు పకృాతులలో సమ (పకృతి చాల ప్ప 

మైనది. ద్విదోష సంసర్ల్గము వలన మూడు (ప్రకృతులు జనించును. మొత్తము 
ఏడు (పకృాతులని | గహిం చవలను, 

ఏ. వ్యా.: (ప్రకృతియనగా శరీర స్వరూపము, శుక్రమనగొ పితృ 
సంబంధమైన మూడు లేక నాలుగు విందువులుగల శేతస్సు. శోణితమనగా 
బుతుకాలము నందు [సవించెడి మాతృసంబంధమైన "రెండు లేక మూడు బిందు 
వుల స్వరూపముగల శోణితము. 

మూ॥ నమధాతున్చమసాను (శేషా నిందా ద్విదోవమజాః॥ 

(వతివదొర్హము : సమపాసు=లఅన్ని _ (వకృతులలో, సమధాతుఃడా 
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ట్ ల లా 

మూడు దోషముల సామ్యావస్థవలన జనించు సమ పకృతి; _శేపాడాఉత్తమ 

మెనది. ద్విదోషజాః = రెండు దోవములవలన ఏర్పడు (పక్ళతులు నింద్యాః = 

ర బు (|, శేష గర్భక్యో కములు (ోష్టములు కావు.) 

తాత్పర్యము :-- సమ పక్ళతి ఉ త్తవమెనది. "రెం జేసి ధోషముల వలన 

జనించు (ప్రకృతులు _ *వ్ఫములు కాపు. 

క9లేఖ : ఇచట ధాతు శబ్దము దోషపర్యాయముగ [వయోగింప బడి 

నది. 'ధారణాద్దాతవళో అని ధాతు శబ్దమునకు “దరించుట వలన అను నర్హము 

చేయబడినది. 

మూ త|త్రరూజో లఘుళ్ళీత£ ఖరన్ఫూకతళ్చలో ౬ నిలః | 

: పిత్తం సస్నేవా .శీక్షోవం లఘువి|సంసరం [దవమ్ | 

స్నిగ్దళ్ళీతో గుకుర్భాండః శ్ల్షత్షమృుత్స్నః స్థిరః కఫః ॥ 

_ ఓ్రవతివదార్హము : త్యత=ఆమూడు దోషములలో; అనిలః = వాయువు 

రూతు -రూక్షతము; అఘు; వల ఘుత్వము; నీత హాలీతము; ఖర 8 -కాఠిన్యము; 

సూక్ష స్రః2నూవ్మము; చలః ఎల్లప్పుడు చలించు. స్వభావము; (ఈ ఆగుగ్యు 

ములును వాతము కలిగియుండును); పి త్తండాపిత్రము; నస్నేహ తీళ్లు వంచ 

ఒకింత స్నిగ్గము, శఘకారిత్వము, ఊప్పముతో కూడియుండునదియు; లము ౫ 

లఘవుగ ( తెలికగ); వ సం హదుర్షంధముగ; సరం హఊర్హ్వాధ్" భాగముల యందు 

వ్యాపించు నట్టి న్వఫావము గలదిగ; శ్లక్ల 8 - మృదువుగ; మృత్స్నష్నకడాపిచ్చిల 

ముగ; స్థిరః = ఒకచోట ఉండు స్వభావము గలది (కఫము ఈ వడు గుణములను 

కలిగి యుండును.) 

తాత ర్యాయు : వాతము వె జఇెప్పబడన రూజాది ఆరుగుణములను, . 

పి తము స్నేహోది ఏడు గుణములను, కఫము సి గాది పడు గుణములను కలిగి 

యుండును. 

కోళిలోఖ :. దోషములై న వాతాదుల యొక్క (పకృత్యాదులకు -కారణ 
త్వము చెప్పబడినది. వాటి స్వరూపము తెలుపబడకుండుటచ దానిని అలిసి 

కొనుటకై సై |క్రిదోవముల. గుణములు చెప్పబడినవి. ఈ విధముగ వాతాది 

దోషముల యొక్క స్వరూపము తెలిసిన యెడల వాతాదులు కారణముగాగల 

రోగ సమూహమునకు ఆయాదోష విశేష గుణములు సర్వత చెప్పక పోయి 
నప్పటికిని ఒకొ్క్కాక్కు దోషము యొక్క వృద్ది హోనములు వాటియొక్క సమాన 

అసపానత్వములు మరియు వాటి కారణత్వము ఈ సూ తమున తెలిసికొన 

వచ్చును, | | 

మూ॥ నంసళ్గ సన్నిపాతశ్చ తద్వితితయ క్రోపతః। 

తె పోఢా దళధా చోకా వుత్క ర్చాది వికల్పనాత్ ॥ 
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(వతివదార్థ ము: నం సర్గః = రెండు దోషముల కలయిక, ;చ=మరియు; సన్ని 

పాొతఃహ మూడుదోవములకు కూడలి; తద్వి| తికయ కోవత8 = దోషముల 

యొక్క రెండు లేక మూడింటి యొక్కసంసర్గము, పోఢావఆరుగాా దశధా= 
పదివిధములుగా; ఉత్క-ర్రాది వికల్ప నాత్ = హఉత్కర్త ము మొదలగు భీదముల 

వలన; ఉక్తాడాచెప్పబడినవి. 

తాళ్ళ్రర్యొయము : రెండుదోవములు మూడుదోవములయొక్క. కలయిక 

వలన నంనర్గ సన్నిపాతములను వ్యవహారము కలిగి యున్నవి. చెండు లేక 
మూడింటియొక. కయ [పకోపముల వలన ఆరు లేక పదివిధముల భేదములను 
చెందుచున్నవి. మరియు ఆదోషముల యొక్క ఉత్కర్త మధ్య హోనములను 
గూడ ఇచట గుర్తించ వలయును. 

కళీలోఖు: వీణించిన లేదా (పకోపించిన "రండు దోషముల కలయికను 
సంనర్గము అనియు మూడు దోషముల కలయికను సన్నిపాతమనియు చెప్పు 
చున్నారు. 

మూ॥ రసాసృజ్యాంస మేధో౭౬స్టి మజ్జా ళు(కాణిధాతవః 

స్తదూప్యూః, మలామూ॥[త్ర శక త్వ ఎదాదయో౬వపిచ ॥ 

(వతివదార్థ ము: రసాసృ జాంస మేధో 2స్థిమజ్జాళు కాణి =రసముర క కము 

మాంసము మేధన స్సు అస్థి మజ్జి శు[ కములు; ధాతవఃచెధాతువులు; సవ 

ఏడు ; దూవ్య్యూః — — దూష్యములు; -చ=మరియు; మూత శక క్సెపదా 

దయోా౭పి-మూ।[తము, మలము, స్వేదము మొదలగునవి; మిలాః=మలము 

లుగ; అస్మిన్ శరీరే=ఈ శరీరములో; వర్త న్రేడాఉన్నవి. 

తాత్ళర్మోంయు : రసము, రకము, మాంసము, మేధస్సు, అస్థి, మజ్జి, 

శుక్రము ఈ పడును దూస్యుములనియు, మలమూత స్వేదాదులు మలముల 

నియు పేర్కొనినారు. ఈ రసరకాదులు ఏడు శరీరమునకు పోషకములు కావున 
ధాతు సంజ్ఞను ( శరీరధారణాద్రాతవః ) ఆ రనరశకాదులు వాతాది మూడు దోష 

ములచేత దూషింపబడుట చేత (చెడగొట్టబడుట చేత) (దూషయంతీతి దోషాః) 

దూప.ణములుగాను వ్యవహరింప బడు చున్నవి. ఆది శబ్రము వలన సమస్త 

శరరీము' నందలి మలములు (గాహ్యాములు. 

మూ రసాది నేష దోేషు వ్యాధయః సంభవ న్లి యె 

తజ్ఞా నిత్యుపచారేణ తానా హుర్ప త దాహావత్ ॥ 

(వతివదొర్థము: రసాదిగ్గే షు=రసాదిధాతువులయంధు;దో పే షుడాదోవము 

లుండగా; యే=ై ఎట్టి: వ్యాధయః = వ్యాధులు (రోగములు); సంభవ నీడాకలుగు 

చున్నవో వానిని; "శజ్ఞాన్ =ఆధాతువులందు పుట్టునవి; ఇతివఅని; ఉపచా 
చరేణ=గె ణముగా; తాన్ డావాటిని; ఘృత దాహవత్ నెయ్యి కాలు చున్న 

AS-2 



18 అష్టాంగసంగవా వ్యాఖ్యానము 

దనునట్టుగా; అహాుః = చిప్రుదురు. 

తాత్హర్యూము ; దోవములే సమస్త వాస్టధులకు కారణములుగానున్న వి- 

ధాతువులకు మలములకు రోగకారణత్వము చెప్పుటగె ణము. (ఎట్లనగా నెయ్యి 
కాలుచున్నది యన్నట్లు ఘృతమునకు కాల్చు శక్తి ఎప్పుడును ఉండదు. కాని 

ఘృతమునందలి అగ్నికి కాల్చు స్వభావము కలదు. ఘృతము నందలి అగ్ని 

వలన కాలినప్పటికి లోకములో ఘృతమె కాలుటకు కారణను అనుట న్వభా 

వము. ఇశ్తు శు వ్యాఖ్య చేయబడినది. ఇ దిగొ ణము) 

మూ॥ (పీణనం జీవనం లేపః 'న్నీహో దారణవూరణే 

గర్యోత్చాదళ్చ్ళ కర్మాణి ధాతూనాం| కమళోవిదుః॥ 

(వతివదార్థము : |పీణనంామననునకు నంతోవము; జీవనం =పా%9ణము 

లకు జీవితము; లేవః=ామాంనమునకు లేపము; స్నేవాః శరీరము నకుస్ని గ్రత్వము. 
(నునుపుదనము); ధారణ =శరీరధారణము (శరీరమును ధరించుట); పూరణన్ = 

అన్గులను పూరించుట; గర్య్భోళత్వాదః = గర్భమును కలిగించుట; క)మళః= [క్రమ 

ముగా; ధాతూనాం = రసాదిభాతువులయొుక్క్ల; క రాణి క రస్టలపు (చేయు 

క్టత్యములను) పఏదుః = చెప్పిరి. 

తౌత్స్ళర్భుము : రసాది సవ ధాతువులలో [కమముగా రసము మనస్సు 

నకు నంతోషముకు, రకము పాణులకు జీవితముము, మాంసము లేవనమును, 

'మధన్సు స్ని(గ్గత్వమును (శరీరమునకు నునువుదనమును) అస్థులు శరిరధారణ 
మును, మజ్జ అస్థి పూరణము ( అస్టులయొక్క మధ్యభాగమును పూరించుట) 

శుక్రము గర్భోత్వాదనమును గలిగించును అని భావము. 

ళోళిలొఖి : రసాది సప్తధాతువులు శరీరమును ధరించుచున్న వి, (పోషించు 
చున్నవి) అన్థులు లేనియెడల నూంసమునకు ఆలంబనము ఉండదు. అందువలన 

శరిరధారణమున అగ్థులు |పధానపొ[త వహించుచున్నవనుటకు ధారణత్వము 
చెప్పబడినది. 

మూ! శగీరం ధారయ న్వేతే ధాత్వావోరాళ్ళ నర్వచా॥ 

(వతివదార్థము : పత=ఈ ధాతువులును; నర్వదా ఎల్ల ప్పుడు; శరీరం 
షడ్డాళ్వాత్యకమగు శరీరమును; ధారయ న్ని = ధరించునున్నవి (పోషించు 

\ 

చున్నవి); చామరియు; ధాత్వాహారాశ్చ =ధాతువులకు ఆహారములుగా కూడ 
అగును, 

తాత్ఫ్రర్భ్యుము : ఈ ధాతువులు జీవితపర్యం తము శరిరముకు ధరించును. 
ఈ ధాతువులే ధాతువులకు ఆహారములుగా కూడ అగును. 

ళళిలోఖ : అనంతరో కృములై న ధాతువులు శరీరమును ధరించును. జంతు 
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వులకు ఆహారము ఎట్లు వృద్దికారణ మో అన్తే పూర్వచాతువు ఉత్తర ధాతువు 

నకు ఆహార మె వృద్దికి కారణమగును. 

మూ॥ వృద్ధిసృమానై స్స 'ర్వేషాం విపరీశై ర్విపరకయః॥ 

(వళివదాత్గయు : సక్వేపాం=ాఅన్ని దోషములకు; సమానై_*$=సమాన గుణ 

. అననన . a అతనలా అంద . ఇగ ఇర —_ కళ 

ముల చేత; వృద్దిః =వృద్ది; విపరీత ౪ =విరుద్దగుణముల చెత; విపర్య చుః =వ్యతీ 

రకము అగును. 

తొత్సర్భము : వాతాదిదోవములకు సమాన గుణములచెత వృద్దియు, 

విరుద్దగుణ సేవన చెత వ్యతిరేకము ఏర్పడును. 

కోళిలోఖ : ఏ పదార్థము దానికి సమానమైన అంశముచేత ఆ పదార్థముతొ 

సమానాంశముగల పదార్థమునకు వృద్ధికారణమగును. ఎట్లనగా వాయువునకు 

[(దవ్య స్వభావము చెత మరియొక వాయువు సమానమగును. ఆ వాయువునకే 

లాఘవ రౌక్ష్యుగుణములు, సరణాదిరూవమెన। కియగల మీరియములు సమాన 

ములు. ఒక వస్తువునకు మరియొక వస్తువు ఒకరానితొ సాదృశ్యము, మరియొక 

దానితో వై పరీత్యము ఒకేమారు నంభవింపవచ్చును. ఇట్లు చెప్పినందువలన 

వృద్ది హోని లక్షణము యొక్క ప్రవృత్తికి ఎట్ట విపరీతమును ఏర్పడదు. 

ఏమెనప్పటికిని ఒక  వస్తువునకు మరియొక . వస్తువుయుక్కు అంశముచేత 

సాదృశ్యము, అదే అంశముచేత వై. పరీత్యము కూడ ఏర్పడును. అనగా వృద్ధి 

వోని లక్షణములు శెండింటికిని ఒకేమారు కారణత్వము చెప్పబడినది. ఎందు 

కనగా ఒక (దవ్యమునందు వికుద్దకారణములై న రెండు కూడ ఉండుటవలన 

ఇచట స్వభావమునుగూడ [(పథానముగా వెప్పుచు |దవరూపమైన కల్లుతో దవ 

రూవ సామాన్యమైన _స్తన్యముయొక్క-. వృద్ధి చెప్పబడుచున్నది. 

బీ.వ్యా. :- శరీరము నా్యశయించియుండు దోవధాతు మలములకు 

సమానమైన |దవ్యములచేత వృద్ధియును, విరుద్ధమైన వానిచేత మయమును 

కలుగును. మరియు ఆ వృద్దికయములు "రండును (దవ్యము, గుణము, కర్ణ 

పీని భేదముచేత మూడు విధములుగా అగును. మాంసముచేత పృథివిభూత 

సంబంధమైన మాంసము వృద్దిచెందును. పాలలో పుట్టిన నెయ్యి చేత ఉదక 

స్వరూపముగల శు[కము వృద్ది చె=దును. మిరియములు, జీడిగింజలు మొదలగు 

ద్రవ్య ముల చెత బుద్ది, అగ్నిదీపనము మొదలగునవి వృద్దిచెందును. ఇట్టు 

(దవ్యముచె వృద్దిని _గహించవలెను. పృథివీ సంబంధమైన ఖర్జూరము, అరటి 

మొదలగు | దవ్యములయొక్క_ గురుత్వ త్యాది గుణములచేత ఉదక స్వరూప 

మైన కఫము వృద్దిచెందును. ఇట్టు సమానమైన గుణములచేత వృద్దిని (గహించ 

వలెను. పమౌత్తుట, దుముకుట మొదలగు చలన స్వరూపముగల శారీరక 

(కియలచేత వాతము వృద్దిచెందును. మనస్సంతాపకరమైన కోపము, అనసూయ 

మొదలగు మానసిక [కియలచెత పిత్తము వృద్దిచెందును. నిద, సుఖము, శయ 
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నము మొదలగు | కియలు స్థిరముగా ఉండుటచేత కఫము వృద్ది చెందును. 

అడవి గోధుమల అన్నముచేత మాంసము తయించును. జారములచెత 

కఫము తీణించును. నిద, ఆలస్యము మొదలగు స్థిర న్వభావముగల _డైయలచేత 

వాతము తయించును. ఉప్ప, త్రీక్షగుణములుగల ఆరనాళముచేత కఫముక్షయిం 

చును. ఈ [పకారము |దవ్యగుణ [కియాదులచెత దోవధాతు మలాదుల 

యొక్క వృద్ది శయములను తెలిసికొనవలయును, 

మూ రసాః సాద ము లవణ తికోషణక పాయ కాః | 

వడ్డగివ్యమా (శ్రితా స్తే చ య థాపూర్వుం బలావవోః |! 

(వతివదార్జము. : స్వాదమ్ల లవణ తికొావణకపషాయకాః - మధుర వా తీపి, 

ఆమ్లవాపులుపు, లవణ కా ఉప్పు,తి క్త = చేదు, ఊషణ వా కారము, కపాయవా 

వగరులయిన; రసా = ర సములు; మట్ = ఆరు, ద్రవ్యం = పాంచ భి తిక (దవ్య 

మును; ఇశితాః = ఆ్యశయిం చియున్నవి; ఆచ వ ఆ మధురాదిరసములుకూడ; 

యశథాపూర్యం = పూర్వము నత్మికమించకుండ;బలావహాః = శ క్రినిచెకూ'స్పనవి. 

తాత్తృర్యూము : తీపి, పులుపు, ఉప్పు, చేదు, కారము, వగరు అను ఆరు 
రసములు (ద్రవ్యమును ఆ|శయించి యుండును. వీనికి అవినాభావ సంబంధము. 

ఈ ఆకు రనములు స్వభావమునుబట్ట "వెనుకటినుండి ఒక దానికన్న వొకటి శక్తిని 

[పసాదించునదిగా ఉన్నది. _ఉదావారణమునకు కషాయరసమునకం కొ ఊపమణ 

రసము శ క్రివర్దక ము. ఇశ్తే తక్కినవి గహింపవ లెను. 

కోలిలోఖి : రసనేర్యదియము చేత శహించుట వలన రసాః అని చెప్ప 

బడినది.  పంచభూళాత్మకము, నిర్విశషము అయి మూర్తి గలిగిన (ద్రవ్యమును 
ఆ శయించి యున్నవి. ఇ-చట ఉదవ్యమును ఆ శయించిన రసాదులు వరసము 

ఏ రసమునకంకు పూర్వమో ఆ రన న్వభావ విశేషమువలన బలమును చేకూ 
ర్చునవి. 

మూ॥ త_తాద్యా మారుతం ఘ్నంతి [తయ స్తీకాదయః కఫం | 

కషాయ తి కమధురాః పి త్తమన్యేతు కుర్వతే! 

(ఏతివదార్థము : తత = అరసములయందు; ఆద్య్యాః వ మొదటివై న; 

(తయః = మధుర, ఆమ్ల, అవణ రసములు మూడు; మారుతం = వాతమును; 

ఘ్నంతి = నశింప చేయుచున్నవి; తికాదయః = తిక, ఊవణ, కపాయరనములు; 
తయః కా మూడు, కఫం = కఫమును, ఘ్నృంతి = నశింపచేయును; కపొయ 
తి కమధురాః = కపాయతి కృమధుర రసములు; (తయః = మూడు, పిత్తం = 

సిత్తమును, ఘ్నంతిడానశింపచేయును, అన్వేతు = ఈ చెప్పబడిన చానిక్షన్న ఇత 
రములై న రసములు, (దోషాన్ = వాతాది దోపములనూ; కుర్వతే = చేయు 

చున్నవి. 
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తౌత్మ్ర)ర్యొము ఏ; వమధురాది రసములు మూడు, తి కాదిరనములుమూడు 

[5 మముగా వాతనాశ కములు, వర్ధక ములుగా నున్నవి. తీకాదెిర నములు మూడు 

మెధురాది రసములు మూడు (కమముగా క ఫనాశక ములు, వర్ణ కములుగా 

నున్నవి, క'షోయతి క్షమధుర రసములు, ఆమ్ల లవణ ఊషణ రసములు (కమ్ 

ముగా పి త్తమునకు నాశనములుగా, వృద్దికరములుగా ఉన్నవి. 

కోలిలోఖ : ఇచట వేేషముగా ఇట్లు చెప్పబడుచున్నది. మధుర రసము 

వాత పి_త్తములను నశింపచేయును. _ శ్రేమ్ణములను వృద్దిపరచును. _ఆమ్లరసము 
వాతమును నళింప జేసి కఫ పి త్రములను జనింప జేయును. లవణరనము వాయు 

వును నశింపజేసి కఫ పిత్తములను జనింపజేయును. తి క్తరనము కఫపి త్రము 
లను నళింప జేసి వాతమును కలిగించును. కటు రసము కఫము నళింప జేసి వాత 

పి త్తములను కలిగించును. కపషాయరనము కఫపి త్తములను నళింపజేసీ వాత 
మును కలిగించుచున్నది. 

మూ! శమనం కోపనం స్య స్థహితం (ద్రవ్యమితి (తిధా॥ 

(పతిపదార్ధ ము; శమనం = శమనము; కోవనం = [పకోవమును చేయునది; 

న్వస్థహితం = ఆరోగ్యవంతులకు పథ్యమై నది; ఇతి = అని; (దవ్యం = |దవ్యము; 
(తీధా వ మూడువిధములు. 

తాత్పర్యము: శమనము, కోవనము, స్వస్థహితము అని(దవ్యము మూడు 

విధములుగా నుండును. 

కణిలోఖి; వై చెప్పిన మధురాది మ్యడసనులకు ఆ(శయమై (ద్రవ్యము 
రసాదులను ఆ కేపించక [పభావము వలననే శమనాదులను కలిగించును. విశిష్ట 

రసాదులచే కూడుకొన్న గుడూచీ (తిప్పతీగ) మొదలగు (ద్రవ్యములు (పకో 
పించిన వాతాది దోషములను శమింపచేయును. యవకము (కాకు మినుములు) 

పటలము (ధాన్యవి శేషము), మినుములు, లేత మున్నంగి, సంయోగ విగుద్దము 

లగు వీర మళ్స్యాదులు కోవన | దవ్యములన బరగును. బుతుచర్య, మాతా 
శితియాధ్యాయము లందు (ప్రతిదినము సేవించుటకు యోగ్యమైన యవలు, 
గోధుమలు, ఎట్ట రాజనాలు, దివ్వోదకము, శీరము, బలకరము, రసాయన 

వాజీకరణోవ యో గములగు ద్రవ్యములు స్వస్థహిత దవ్యము లన బరంగును. 

వి.వ్యా: స్నేహము, గురుత్వాది గుణములు, విపరీత గుణములుగల 
వాతమును శమింప జేయును. ఘృతము, మాధుర్యము మొదలగునవి వివరీత 

గుణములుగల పిత మును శమింప జేయును. తేనె. రూక్ష, తిష్ట, కషాయ 

గుణములు గలవి యగుటవలన వివరీతగుణములుగల కఫమును శమింస జేయును. 

మూ ఉప్పశీత గుణోత్క-ర్షా తత వీర్యం ద్విధాస్టృత మ్! 

(వతివదార్థము: తత్ర = ఆ|దవ్యమునందు; ఉన్జశీతగుణోత్కర్హాత్ = ఉన్ల 
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గుణాధిక్యత శీతగుణాధిక్యతల వలన, వీర్యం వీర్యము; ద్విధా = రెండువిధము 

లుగా, స్మృతమ్ు = చెప్పబడినది. 

తొాత్మ్రర్రాము: ఆ|దవ్యము నందలి వీర్యము ఉవ్షగుణాధిక్యము వలన 

ఉష్ణ వీర్య మనియు ఫీత్రగుణాధిక్యమువలన శీతవీర్యమనియు శెండు_ విధములుగా 

చెప్పబడినది. 

కలిలోఖు: (దవ్యమునందు ఉప్ప గుణాధిక్యత వలన ఉన్ల వీర్యము నీత గులా 

ధిక్యత వలన శీత్రవిర్యము అని రెండు విధములు. ఎన్హైనను (దవ్యమంతయు 

పాంచ భౌతికము. అక్షైనప్పటికిని సూర్య చం [దుల వలన సమన్య యెన భావము 

లకు కొంచెము ఉప్పగుణము ఎక్కువగా నున్నందువలన డానితోనే కార్యము 
జరుగుచున్న ందున ఉవ్షవీర్యముగా చెప్పబడు చున్నవి. దానికి వివరీతమైనది శీత 
వీర్యము. పీర్యమనగా శకి మరియు కార్యకారణ పౌతువు. 

ఖో! [తిధావిపాకో దవ్యస్యస్వాద్వకమ్లు కటు కాతక 8॥ 

(వతి వదార్థయు: _దవ్యస్య = _దవ్యము యెక్క; విపాకః వ విపాకము;స్యా 

ద్వమ కటుకాత్మక 8 మథుర, ఆమ్ల, కటుకములుగ్యాా; |తిధాడామూడువిధములు, 

తాత్పర్యము: (ద్రవ్యము మూడువిధములై న వివాకములను చెందును. 

ఎట్లనగా మధుర విపాకము, అముపివాకము, కటువిపాకము అని. 

లోలిలోఖు: సమ స్త దవ్యములకు జఠరాగ్ని సంబంధమువలన విపాకను 
(స్వన్వ రూవముమారుట) మూడువిధములు. మధుర లవణరనములు మథుర విపా 
కముగాను, కటుతిక కమో యరనములు కొటువిపాకినుగాను పరిణతి చెందును. 

మూ॥ గురుమంద హిమష్నిగ్గ ళ్ల వ్దసాం[ద్రమృదుస్థిరాః 
గుణాస్సృనూత్య విశ దావింశతిస్సవిపర్యయా 8|| 

(వతివదొర్గియము:గురుమంద హిమన్నిగ్ద క్లశ్షసాం[దమృదుస్థిరాః = గురుత్వ 
మాంద్య, హిమ, స్నీగ్గ, శక, సాం(ద, మృదుత్వ, స్థిరములుు; సనూక్ష్ణ్ణవిళ 
దాః = సూవత్యువిళశదములతో కూడిన, గుణాః = గుణములు; సవిపర్యయాః = 
విపరీతగుణములతో కూడ; వింశతిః = ఇరువది గుణములుగా; భవంతి = అగు 
చున్నవి. 

తౌత్న్మ్రర్కయు: గుర్వాది గుణములు ఇనువది. ఈ ఇరువది గుణములు 
(దవ్యము నా శయించి యుండును. (పతి (దవ్యమునకు వివరీతగుణముల తోడ 
నికువది గుణములు కలిగి యుండును. 

లిలోఖః (ద్రవ్వము నాాశయించి యుండు గుర్వాదులు విపరీతగుణము 
లతో జేరి ఇరువదిగ నగును. అది ఎట్లనగా గురుత్వమునకు లఘుత్వము వివ 
రీతగుణము, మాంద్యమునకు తీక్షము విపరీతము, హిమమునకు ఉవము వివ 

_ రం 
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రీతము, స్నిగ్గమునకు రూకము విపరీతము, శ్లక్షమునకు ఖరము విపరీతము, 
సాం|దమునకు |దవము విపరీతము, మృదువునకు కా ఠిన్యము విపరీతము, స్టిర 

మునకు సరము వివరీతము, సూవ్య్ణమునకు న్గూలము విపరీతము, విశదమునకు 

పిచ్చిలము విపరీతము, అని గుర్వాదులకు విపరీత గుణములను తెలియవలెను. 

మళా॥ ఇం (దియార్థావ్యవాయీ చ వికాపీ చాపరేగుణాః॥ ' 

(వళివదార్థము; అపి చ=నురియు; ఇం|దియార్థాః=ఇం|దియార్లములై న 

శబ్దస్సర్శ రూపరసగంధములు, వ్యవాయీ =వ్య వాయి; చ=ైామరియు; 

వికాషీ = వికాసి; ఆపలే=వై చెప్పిన వాటికంచు ఇతరములైన: గుణాః = 
గుణములు. 

తొత్మ్రర్యూమయు: చె జెప్పిన ఇరువదిగుణములుకాక ఇం|దియార్గములై న 

శబ్దస్సర్శరూ పరస గంధములు: వ్యవాయి, వికాపి. ఇవియును గుణములుగా 

చెప్పవలెను. వ్యవాయి, వికాపి ముందు శోక ములలో వివరింపబడును. 

ణలేఖ : వై చెప్పినవాటికంచు ఇతరములైన గుణములుగా శజ్టాదు 
లనుగా చేర్చి చెప్పవలయును., 

మూ! ప్యవాయీదేహమఖలం వ్యాప్యపా కాయకల్ప శే! 

విశాషీ వికసన్ ధథాశూన్ నంధిబంధాన్ ఏముంచతి। 

సరతీళ్ల [వక రైతుకి క్చిత్తా పరికీర్తి | 

(వతివదార్జ్ ము : అఖిలం = సమస్త మైన; 'దేహా౦ శరీరమును; వ్యాప్య: 

వ్యాపించి; “పాళశాయ కల్వే=పాకమును చేయుచున్నదో; సఃవాఅది; ఫవ్యవాయీ డా 

వ్యవాయి; ధాతూన్ =ధాతువులను; వికషమన్ =వికసించుచూ; సంబంధాన్ హెనంబం 

ధములను; విముంచతిడనాళశనము చేయుచున్న దో సఃహఅది; వికాపషీహపికాపీ,; 

కె క్చిత హకొందరా చార్యులు; త =ఆవ్యవాయీవికాషలను; సరతీళ్ట పక క్ల హై 

సర పకర్త తీళ్స పకర్ష కములుగా; పరికీరి ఆ వకల్పించిరి, 
oo ft య —0 

తాల్ళర్మ్రంయు : ఏ[దవ్యము సర్వశరీరమును వ్యాపించి పాకమును చేయు 

చున్నదో ఆ|దవ్యము వ్యవాయి[ దవ్యమనియు, సమస ధాతువులను హింసించుచు 

సంధి బంధములను నాళనము చేయుచున్నదో అది వికాపి. (దవ్యమనియు 

వ్యవహరింప బడుచున్నది. కొందరాచార్వులు వ్యవాయి నరగుణ మెక్కువ కల 

దనియు, వికాషి తీశ్షగుణ మెక్కువగలదనియు కూడ చెప్పుచున్నారు. 

మూ॥ శాలారగ్గకర్మాణాం యోగోహీ హీనమి భ్యాతిమా త్రకః 

సమ్యగ్యోగళ్చ విజయో రోగారో? FS కారణమ్; 

(వతివదార్థము : కాలార్భక ర్యాణాం= కాల అర్థ క ర్భలయొక్క్క; హీన 

మీథ్యాతి మా[తకశయోగః = = హీనయోగము ,మీథ్యా యోగము, అతిమూత్ర 
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యోగము; నమ్యగ్యోగళ్చ =మరియు. సమ్యగో|ోగము; రోగారోగై రక కార 
ణమ =ారోగఆరోగ్య కారణముగా; విజ్లేయః = తెలియవలెను, 

తాత్ఫ్ రయ ; కాలార్థక ర్భలయొక్క హీనయోగ,మిఖ్యాయోగ, అతి 

చూ గములు నమ్యగోో్యోగము రోగ ఆరోగ్య కారణముగా తెలియవలెను. 

కోళిలోఖ : దోషముల యొక్క వృద్దిహోసములు రోగమునకు కారణముగా 
చెప్పబడినవి. కాల అర్థక రగ్టిలయొక్క_ అతియోగాదుల వలన ఏర్పడిన 

దోషముల యొక్క వృద్ధ_హానములు రోగాదులు జనించుటకు కారణముగా 

చెప్పబడినది. కాలము. శీత ఉప్ప వర్ష భేదములచేత మూడువిధములు. కాలము 

యొక్క న్వరూవమునకు వోని కలుగుట హీనయో గము, స్వరూపము మొక్క 
అతిశయము అతియోగము. స్వరూపవై పరీత్యము మిథ్యాయోగము. * 
అనగా ఇం(దియార్థము లై న కర్చైదులు అని అర్ధము. ఆ శబ్దాదులకు ఇం| నీయ 

ములతో అల్ప 'సంయో గము, 'సంయోగా భావము, హీన యోగము, అత్యంత 

సంయోగము అతియోగము. ఇష్టము లెని [దవ్యములతో సంబంధము మిథ్యా 

యోగము. కాయవాబ్మనస్సుల యొక్క. [కియ (చేష్ట) కర్చయని చెప్పబడును. 

కర్భుయొక్క_ కాన _వవృత్తి ఫీంనయోగము అతి పవృత్తి అతియోగము. వేగో 

ధరణాదులు మిథాగ్గయోగము, అన్నింటి యొక్క సమానమైన (పవృత్సి సమ 

యోగములని తెలిసికొన వలయును.హీనయా గ అతి యోగమి ధా యోగములు 

మూడు రోగ కారణములు. కా లార్థక ర్మలయొక ,. సమ్యగోన్టగము ఆరోగ్య 

కారణముగాను చెప్పబడినది, 

మూ! సత్త్వం రజ న్తమశ్చేతి ఆయః (పోక్తామవోగు ణాః॥ 

(వతివదార్థము : (తంశ = ఈ తం|తమునందు; వ్యవహో రార్గమ్ = 

వ్యవహారముకొరకు) _ న్నత్త్వంరజ_న్తమశ్చేతి = సత్వరజ_స్తమసన్సులని; మవో 
గుణాః —=మహాగుణములు; తయఃడామూడుగా: (పో కాః=చెప్ప బడినవి, 

తౌత్తిర్భొయు : సత్వరజ స్త సమాగుణములు మూడు మహోగు ణములుగా 

ఈ  తం(త్రమునందు చెప్పబడినవి, 

మూ॥ నిజాగంతు విఖాగేన రోగాశళ్చ ద్వీవిధామతాః॥ 

(వతివదార్థము ; నిజాగంతు విభాగేన మ నిజఆగంతు భేదముచేత 
_రోగాః రోగములు, ద్వివిధాః = రెండువిధములుగా; మతాః =చెప్పబడినవి, 

కాళ్ళర్యము : చె చెప్పబడిన రోగారొ గ్యములలో రోగము నిజము, 

ఆగంతుకమని రెండువిధములు. 

కలలే ఖ:ఆహోర విహారములచేత దోషము | పకోపించుచున్న ధో ఆదోషము 
వలన కలుగు బాధ నిజరోగమనియు, అభిఘాతాదులవలన సంభవించు దోమ 

"కోపము ఆగంతుకరో గమనియు చెప్పబడినది, 
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మూ! రోగస్తు దోవవైషమ్యం దొషసామ్యమరోగ ళా! 

(పతిపదార్థమ: దొషవై షమ్యం హై దోషములయొక్కా వై మమ్యుము; 

రోగః=రోగము; దోషసామ్యం = దోషములయొక్క- సామ్యుము;అరోగళా = 

ఆరోగ్యము. 

తాత్తర్యూము : వాతాది దోషములలో నొకటికె నను, శెంటికై నను, 

మూటిక నను స్వ[పమాణమునక ౦ కు వృద్ది యైనను క్రయమెనను గలిగినయిడల 

రోగము సంభవించును. వాతాదిదోషములు పౌచ్చుతగ్గులు లేక సమముగా సంచ 

రించుచుండిన ఆరోగ్యము సంభవించుచుండును, 

శకిలేఖ : విషమత్వమునగా స్వస్థానము నుండికదలుటయని అర్ధము _ 

మూ! 'తేషాంకాయ నునో భేదాదధిష్టానమవి ద్వి 

(ప్రతి పదార్థము : తెపాం = ఆ రోగములకు; కాయమునోభేచదాక్ = 

కాయ = శరీరము; మనః = మనస్సు అను; భేచాత్ = భేదమువలన అధిష్టాన 
మపిహస్టానము కూడ, ద్విధా= రెండు విధములు, 

తౌత్పర్యము : నిజాగంతుకరోగములకు శరీరము మనన్సు అనునవి రెండు 
ఆ| శయములుగా నుండును, 

లభ: జ్వరము ర _క్షపి త్తము మొదలగువాటికి శరీరము, రాగ ద్వేపాదు 

మూ. రజ సమక్చమనపోచ్వాచ దోషా వుదావ్యాతా, 

(పతిపదార్ధము : రజః రజోగుణము, తమిఃచ=ైత మోాగుణమును; 

దై రెండు; మనసః హై మనస్సు యొక్క; దోమో = ధోషములుగా; ఉదా 

వా తా చెప్పబడినవి. 

తొత్త్రర్వ్భూయు: రజోగుణము తమోగుణము అను శెండు గుణములు 

మనస్సునకు సంబంధించిన దోషములుగా శా స్త్రమునందు చెప్పబడినవి. 

కొలిలేఖ : రోగములకు వాతాదులు కారణములు అని చెప్పబడినవి. 

అవి శారీరకరోగములకేగాని మానసికరోగములకు కారణములు కాకుండుట 

వలన మాననదోషములను చెప్పదలచి ఈ నూ[తమునందు రజ _స్తమన్ఫులను 

దోషములుగా చెప్పబడినవి, 

మూ॥ దర్శన స్పర్శన [వశైఎః పరీశేతచ రోగిణమ్!। 

(వతిపదార్థము : దర్శనవచూచుట; స్పర్శన=ళాకుట; [పళ యంచవ 

(పశ్నించుట చేతను; రోగిణమ్=ా రోగ గస్తుని; పరీ కేత; = పరీకించవలెను. 

తాత్పర్యము: చూచుట, తాకుట, (ఫళ్నించుట ఈ మూడు విధము 
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నైన పద్దతుల ద్వానా వ్యాధిపీడితుని పరీఖీంవవలెను. 

క లేల ద ప్రీతో (కంటితో) వర్ణము మొదలగువాటిని, స్పర్శ్భనముతో 
శరీరసంతాపము, వ్ సధి మొదలగు వాటియందలి క గినత్వాదులను (సశ్ను 

ముతో శూల అరోచకము మొదలగువాటిని తజెలునుకొనదగినది. 
మూ॥ జాంగలం వాతభూయిష్టమానూపంతుక ఫోల్బణమ్ | 

సాధారణం సమలం తధా భూదేళ మా ది శేశ్ ॥ 

(వతీవదార్హము : భూదేళం = దేశభేదము చేత భూమిని; వాతభూయి 

ష్టం న్వలోదకం కలిగి వృతపర్వతాదులతో గూడియుండునది; జెొంగలం=ా 
జెంగలమనియు; కఫోల్బణమ్ ై అధిక మైన జలవృక్ష ములతో గూడి గాలిఎండ 

లేకుం జెడిది; ఆనూవం=ైఆనూ పమనియు; సమమురీం=జా ంగల ఆనూపడేశ లవణ 

ములతోగూడియుండునది; సాధారణం =సాధారణదేశళమనియు; తిధాడామూడు 

విధములుగా; ,ఆదిశేత = తెలిసికొనవలెను. 

తౌత్న్రరంమయు: భూ పదేశము ఓింగల్యము, ఆనూపము, సాధారణము 

అని మూడు విధములు, వాళాధిక్యము గలది జొంగలమనియు, కఫాధిక్యము 

గలది ఆనూవమనియు, వాతాది దోషములు సమముగా నుండునది సాధారణ 

చెళమనియు లిసికొనవలెను. 

ల౪లోధ : స్వల్ఫోదకము గలిగి వృతపర్వతాదులతో కూడియుండునది 
జెంగల దేశము. ఇది వాతాధిక్యము గలది యగుటచేత ఆచేశము నందు 

పుట్టన మృగ పురుష వతీ ఓషధులు మొదలగునవి వాతాధిక్యము గలవె 

యుండును. _ అధిక మెన జలవృతములతో గూడి కఫాధిక్యము గలవి ఆనూప 

దేశమనబడును. ఈరేశిమునందు జనించిన ఓషధులు మొదలగునవి కఫా 

దిక్యము గలవియె న్నీ గ్గములుగా నుండును. వాతాది దోషములు సమముగా 

నుండి జొంగల ఆనూప క లక్షణములతో కూడి యుండు 1పదేశము సాధారణ 

చేళమనబడును. 

మూ ద ణా వర్వాాధ్యవ స్థాచ కాలో భై మజ్య యోగక్షృత్ 

(వతివదార్థము: కాలః = కాలము; కాది దై ఈణాది న్వరూవముగను, 

వ్యాధ్యవస్థాచ = వ్యాధరవస్థా స్వరూపముగను, ఛై భె మజ్యయోగకృత్ = = భీషజము 

నకు రోగికి సంబంధము చేయుచున్న ది. 

తాతృ్రర్భాయు ; తరాది స్వరూపముగను, వ్యాధ్యవస్తాస్వరూపను గను 

కాలము శెండు విధములు. ఈ రెండు విధములైన కాలములు రోగికి జావదధ 

మునకు సంబంధమును కలిగించును, 

కొ9లోఖ : కాలను తగాది, వ్యాధ్యవస్టాయని శెండువిధములు. క్షణాది 

కాలము (పసిద్దము. వ్యాధ్యవస్థా'కా లము వ్యాధియొక్కా పురాణత్వము నూతన 

త్వము విశిష్ట లక్షణములను తెలియజయును. రెండు కాలములు రోగికి 

జొషధమునకు నంబంధముగు కలిగించును. తణాది అను ఆది శబ్దము 

నలన లవ, (త్రుటి, ముహూర్త, యామ, అహోరాత, పక, మాస, బుతు 
ఆయన, నతవత్సరములను గహించవలిను. “పూర్యాహేవమనం దేయం, 
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మధ్యా హ్నేతు విశేచనమ, మఖథ్యాహ్నా కించి దావృశ్తేవసిం దద్యాథి విచ 

క్షణ" అనగా పూర్వాహ్తాము నందు వమనమును, మధ్యాహ్న మునందు పి 

చనమును, వముథ్యాహ్నూము కొొంతమానిని పిదస వస కర్మను చెయించవలె 

ననెడికాలము కణిదికాలమనబడును , "లంఘనం సేదనం కాలోయ వాగూసీ, 

క కోరనసః, ములానాం ఖాచనానిన్యుః య థావస్థం (క మెణవాజ్వ నేనే వీయా, 

కమూయాశ్ళ సర్చిః తీరం విరేచనం, (త్యహంవావడ హాం వించ్య్యాద్విత్య దోవ 

బలాబలమ్. మృదుర్ద్వరోల ఘు శ్రైేహశ్చలితాశ్చమలాయ దా," అచిరజ్వరితస్యాపి 

భేషజం యోజ యేత్తదా” అనగా యుక్త కాలమునందు ల్వఘనము, న్వేదకర్శ 

యవాగూపానము చేదైన కపాయాదులను (కాగుట ఇవి యథా (కోముముగా 
నాయా *రోగావస్థకు తగిన విధముగ వాతాది మలములను పచనము చేయును. 

దోష బలాబలములను బట్టి మూడు లేక ఆసు దినములు గడచిన జ్వరములో 
పానము చేయతగిన కషాయ తీర. విరోచనముల నివ్వవలయును. జ్వరము 

మృదువుగను శరీరము శెలిక గను మలములు స్థానమునుండి చలించి నవిగ నుండు 

నపుడు నవజ పరితునికి కరాడ దెవషధము నియ్యవలయును. ఈవిధముగా దొగ 

ముల యొక్క సామ-నిరామ - మృదు - మధ్య - తీక్షాద్యవస్థలకు సరియగు 
జెమధమునీయవలననెడి కాలము వాధ్యవస్థా కాలమనబడును. 

మూక ళోధనం శమరంచేతి సమాసాచావధంగ్విాఛా॥ 

(వతివదార్జము ; శోధనండాకోధనమనియు; శమనంచేతి = శమనమ 

నియు;సమాసాత్ =సం| గహముగా;;జొమధం =జెొవధముద్విధా = రెండువిధములు 
తౌత్ళర్యంము : _ జాషధము నం గహముగా శోధనము, శమనము అని 

రెంథు విధములు, 

కోలిలోఖ : కాలము రోగికిని జొషధమునకును సంబంధమును కల్చ్పించునని 

చెప్పబడినది.” ఇందువలన ఆవిషయమును సంపూర్ణముగా ఆక ళించుకొనుటకు 

నూ[తము “శోధనము అని (పారంభింపబడినది. [దవ్యముగాని ఇతర అభిచారిక 

క్రియలలో ఉపయోగించు. వస్తుజాలముగాని [పకొపించిన దోషములను నశింప 
"జేయుటకు ఉపయోగించుచున్నారు. అదియే జొవధముగా చెప్పబడుచున్నది. 
సం|గవా ముగా శోధనము, శమనమని జెషధము ఆరెండు సిధములు. శోధనమ 

నగా వది (పకోపించిన దోషములను వెలుపలికి నెట్టి రోగోవశమనమును చేయు 

చున్నదో అది. శమనమనగా ఏది స్వస్థానమందున్న దోషములనే సమాన 
స్థాయిలోనుంచునో అది. 

బి,వ్మా. : కావషధములు అనేక శేదములు క లవియినను అవన్నీ యు 

శోధన శమినమను ఈ రెండు విధములగు జావషధములలో అంతర్భవించుటచేత 
జిషధము శెండువిధములని. చెప్పబడినది. వాతాదిదోషములు మిథ్యాహార 

వివారాదులచేత |పకోపించినపుడు వాటిని వెలివరచి రోగమును శమింవ జేయు 
బొషధము శోధ నౌవధమని చెప్పుదురు. (పకోపించిన వాతాది దోషములను 
స్వస్థానమునం దె శమింవ జేసి ఆ దోషములకు సమత్వమును కలుగ జేనెడి జాషధ 
మును శమచనౌషధమందును. 
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మూ॥ శరీరజానాం దోషాణాల [క మేణ పరమౌషధమ్! 

వ నిర్వి రేకోవమనం తథాతై ల ఘృతంమధు॥ 

ధీభె ర్యా త్భాది విజ్ఞానంతునో దోపౌవధం పరమ్! 

(వతివదార్థము : వన్తిః మెవసస్తి; విరేకః = విరేచనము; వమనమ్ = 

నమనము; తథా=మరియును; తైలండశతై లము (నూనె; ఘృతంచనెయ్యి; 
మధువెతేనె; [కమేణవ= [కమముగా; శరీరజానాం = శరీరము నందుద్భవించిన, 

దోషూణాంచదోషములకుు పరమౌవధం =ఉత్చాన్టమైన జొవధము; ధ్నీధెర్యా 

త్మాదివిజ్ఞానం , . .;ధీహాబుద్ది: ,ధెరడాద్భృఢచి త్తము; ఆత్మాది= యోగాభ్యాసా 

దులచే పరమాత్మన్వరూవమును  శెలిసికొనుట మొదలగు; విజ్ఞానం విజ్ఞానము, 

మనోగోపౌవధంవరము = మనోదోషములగు రజ_న్తమోగుణములకు ఉత్యాష్ట 
మెన జెొవధము. 

౯ లలేఖ : స్నేహశ్వాథాది రూపమైన వన్ని గుదమార్షమున చేయదగి 
నది. ఈ వస్తి వాతమునకు ఉత్కవ్ట మెన జౌవధము. నోటితో | తాగబడి, ఆశయము 
లందున్న మరియు అమాద్యవస్టలలో నున్న పితృమును గుదము ద్వారా వెలిపర 

చునది విశేకనఎ. నోటితో (తాగబన నోటిద్వారా శ్లేష్మములను _ వెలివరచునది 

వమనమనబడు.ు. ఈ విధముగా శోధనము చేయుటచే ఇవి దోషములకు ముఖి స 

షధము లగును. ఇదే విధముగా చాకాది దోషములకు శమన విధానము చెప్ప 
బడెను. తైలము వాతమునకు, ఘృతము విత్తమునకు శేనే శ్రేష్మమునకు 
ముఖ్య శామక దవ్యములు. బుద్ది ధైర్యము మొదలగునవి మనో దోషములగు 
రాగమునకు విఘ్నకరులగు రజస్త మోగుణములను నివారించుటలో (పథాన 
బెషధము అగును. కాల పరిస్థితి ననునరించి అన్నియును అన్ని వెళలంధు ఉప 

యోగవడును. 

మూ॥ తంగతస్యాఒన్యపరంచాతో వత్యులేఒధ్యాయ సం(గవాః। 

(వతివదాల్స్ము : అతః =అందువలన; అన్య =ఈ; తం | తస్య = అష్టాంగ 

సంగ వామను [గంథమునకు; పర౦ ఉత్కృష్టమైన; అధ్యాయసంగహఃచ -- 

అధ్యాయము యొక్క సం శేపము; వక్యు కే =చెప్పబడుచున్న ది. 

తాల్ళరంయమ: అష్టాంగ సం[గహమను ని [గంథము సులభముగా నువ 

స్థితిలో నుండుట కొరకు అధ్యాయములు సం కేపముగా చెపృ్రబడుచున్నపి. 

కోళలిలోఖు: అష్టాంగ సం|గవామకు వె వెరు గలనీ తం| తము సుఖముగా 

ఉప పసికి యందుండుట ౩ అధ్యాయములను సం గహముగా చెప్పుచున్నాడు, 

మూ. ఆయుపామీయ శిమ్యార్థదినర్హు వ్యాధ్య సంభవా।ః। 

(ద్ర వాన్నజ్ఞాన సంర జా విరుద్దా న్నాన్న పానికాః। 

మా[శాశికాషధజ్ఞాన (శేస్ట శుఖ్యాది సం్యగవోః। 
మవోకషూయ వివిధ |ద్రవ్యాది ర సేద కాః। 
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దోషాదిజ్ఞూన త ద్భేద తత్కియా రోగ భేషజమ్ | 

చ్వ్యాషధ న్నే వాన స్వేన శుధ్యాస్థావన నావనమ్! 

ధూమ గండూవ దృశ్చేక తృప్తి య న్లరిజలౌకసః॥ 

సిరావిధిశ్ళల్య విధి శన )తారాగ్ని కరగ్థకాః। 

చత్వారింశది మే ౬ ఛ్యాయాస్సూ తమ్! 

తాత్స్రర్యోంయు : సూ త్రస్థానము నందు ఆయుష్కామీయము, శిమ్యోపనయ 
నీయము, దినచర్య, బుతుచర్యః రోగానుత్చాదనీయము, (దవ[దవ్య విజ్ఞానీ 
యము, అన్నపానవిధి, మ్మాతాశిఆయము,  ద్వివిఢథావధజ్ఞానీయము; అ(గ్య 
సం గవాము, శోధనాది గణ సం|గహము, మహాక మాయ సం గహము, వివిధ 

(దవ్యసం[గహము, (దవ్యాది విజ్ఞానీయము, రసభేదీయము, దోషాది జ్ఞానీయము, 

దోవ భేదీయము, దోపోపష్కకమణీయము, రోగ భేదీయము, భేషజావచరణీయము 
ద్వివిధోపక్రమణీయము, 'స్నెహానిధి, స్వాదవిధి, వమన విశేచనవిధి, వసి విధి, 
సన్యవిధి, ధూమవానవిధి, గండూ షాదివిధి, ఆశ్య్చ్యాతనాం జనవిధి, తర్పణఫుటపాక 

విధి, శస్త కర్యవిధి, తారపాకవిధి, అగ్ని కర్భ్మవిధి, అని నలుబది అధ్యాయములు 
కలిగి యుండును. 

బి,వ్యార. "నూచ్యళశే అనేన సకలన్తం | తార్గః" అను వ్యుత్పత్తి నాథధార 

ముగా చేసికొని ఈ తంత్రము నందలి సక లార్గములును సూచించినందున ఇది 

నూ తస్టానమని సేకుపొందెను, 

మూ॥ శారీరముచ్యశే॥ 

పుతార్గ గర్భావ|_కాంతి చర్యావ్యావచ్చరీరజాః 

సిరామర్మ (పక ఫా ఖ్యావికృతాంగే హితామయాః॥ 

సదూతా ద్వావశా ఛ్యాయాః॥ 

తాత్పర్యము : శరిర స్థానమునందు పుత్ర కామీయము, గర్భావ కాంతి, 

గర్భొపచరణీయము, గర్భ వ్యాపదము, అంగవిభాగము, సిరావిభాగము, మర 

విభాగము, (పక బ్రతి భదీయము; వికృతి జ్ఞానీయము, విక ఎ కేహో విజ్ఞానీయము, 

వికృత వ్యాధి విజ్ఞానీయము, దూతాది విజ్ఞానీయము అను పం డెండు అధ్యాయ 

ములు కలిగి యుండును, - 

మూ॥ నిదానం సార్వరోగికమ్! 

జ్వరాస్ఫక్ శాన యత్మాది మ దాద్యర్యోతిసారణామ్। 

మూ(ాఘాత _వమేవిణాం వి[ద్రధ్యాద్యుదరన్యచ। 

పాండు రుష్తా నిలారానాం వాతా(సన్యచహోడళ। 

తాత్న్రర్యొయు : నిదానస్టానమునందు : సర్వరోగ నిదానము, జ్వర 
నిదానము, రక్షపిత్త నిదానము, శాసహాధ్మానిదానము, యత్మాది నిదానము, 

మచాత్యయని దానము, అరోని దానము, అతిసార నిదానము, ఉదర 
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నిదానము; పాండురోగ నిదానము, కువ్షనిదానము, వాతవ్యాది నిదానము, 

వాతళోణిత నిదానము ఆని పదునారు అధ్యాయములు ఉండును. 

మూ॥ చికిత్సాజ్వర యోద వ కాన యో: శాన యత్ముణోొ £ 

వమౌమచదాత్యయేఒర్భసువిశిచ్వా చ్యాచ మూ|త్రికే॥ 

వి[ధ ధా గుల్మజఠర పాండు శోఫపవినర్చిషు! 

కుష్టశ్వి | ఆ నిల వ్యాధి వాశా (నేషు చికిత్సితమ్॥ 

చతుర్వింశతి ర ధ్యాయా 8- 

తాత్సర్యోము : చికిత్సాస్థానమునందు: జ్వరచికిత్స, జీర్తజ్వర చికిత్స, 

రక పిత చికిత్స, కాసచికిత్సు, తత కయశకాసచికిత్స, శ్వ్రాసచికిత్స, అతిసార 

చికిత్స,  [గహణీదోవచికిత్స, మూ[తాఘాత చికిత్స, |[పమెహా చికిత్స, 

శోఫచికిత్స, _వినర్చచికిత్స, _ కుష్పచికిత్స, శి|తచికిత్స, _వాతవ్యాాధిచికిత్స, 

వాతశోణిత చికిత్స అని ఇరువదినాలుగు అధ్యాయములు గలవు, 

మూ॥ క ల్పసిద్ధిర తః పరమ్! 

కల్చోవ మేర్విరేక న స్య తత్సిద్దిర్వ చస్తికల్చనా ॥ 

కల్పశ్ళసిద్ధవ_న సీనాం సిద్దిర్వ సుమం వానయోః। 

_ద్రవ్యక లో౭._ష్టమః॥ 

తొత్న్రర్య్భూమయు : కల్పస్టానమునందు --- వమనకల్చము, విరేచన 

కల్పము, వమనవిలేచన వ్యాపత్సిద్దికల్పము, వ్తికల్పము, సిద్దవ_న్తీకల్పము, 

వ_స్తివ్యాపత్సి ద్ధిక ల్పము, అనువానన వ్యావత్సిద్దికల్పము, (దవ్యక ల్పము అని 

ఎనిమిది అధాస్ట్రయములు కల్చ్పస్థానమునందు చెప్పబడినవి. 

మూ॥ స్థానకుత ఉత్తరమ్. 

బాలోపచర ణే వ్యాధి[గ వాజ్ఞాన నిషేధనే। 

స్నానే పృథ (గ్రహా భూళే ద్వావున్మా'దే న్మ్భతిక్ష యే॥ 

వర్మ సంధిగ ఈ చాడ దృక మో లింగ నాశిషు! 

సర్వసనృక్స్యంద దృక్నాశే కర్లనాసాముఖేషచ। 

మూర్ద్న (వణ తథా చ్వాద్యా నద్యోభ గే భగందే॥ 

(గంఛ్యాదౌము[దరోగేషు గువ్యూరో గే పృథగ్ద్వయమ్: 

విపే చ్వాభుజగే కీపే చ్వౌచ లూశానుమూషి కే॥ 

వి షేవిషమోపవయోగేచ త థా ఒధ్యాయో రసాయనే। 

వాజీకరణ ము ద్లిళ్యపంచాళో౭ఒష్టాంగపూరణః॥ 

తాత్సృర్యూము : ఉ_త్తరస్థానమునందు --- బాలోపచరణీయము, చాలా 

మయ ।పతిషేధము, బాల| గవావిజ్ఞానీయము, బాల గహ ప్రతి షేధము, స్నాన 

విధి, (పత్యెక (గవావపతిషే మే ధము, భూత్యగవావిజ్ఞానీయము, భూత గహ 
(పతి మెధము, ఉన్యాద[పతి మేధము, అపస్మారపతి "సేధము, వర్శ్మరోగ 
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విజ్ఞానము, వర్శ్మర్ గ(పతి సేధము, నంధిసితాసిత్ర రోగవిజ్ఞానీయము, సంధి 

సితౌంసిత ర్ గ్మపకి 2 మధము, దృప్టిరోగ విజ్ఞానీయము, తిమిర పకి "మేధము, అంగ 

నాళ పతి వేధము, సర్వాజిరోగ విజ్ఞానీయము, అభిమ్యంద_ (పతి షేధము, దృష్టి 

పాక పతి వేధము, కర్షరోగ విజ్ఞానీ యము, కర్లరోగ[పతికే వేధము, నానారోగ 

విజ్ఞానీయము, నానారోగ ప్రతి] చే ధము, ముఖరోగ విజ్ఞాని: యము ముఖరోగ 

(పతి శేధము, శిరోరోగ విజ్ఞానీయము, శిరోరోగ (పతి షేధము, (వణవిభ క్రి 

విజ్ఞానీయము, వణ విభ కపతి చెధము, నదో్యోవణ (పతి షేధము, భంగ పతి 

షేధ్రము, భంగంధర | పతిమషెధము, క! దరోగ విజ్ఞాసీయము, కు[దరోగ|వతి 

చేథము, గుహ్యూరోగ విజ్ఞానీయము, గుహ్యూరొ గ పతి మేధము, విమ పతి 

చెధము, సర్చాది దంహ్హా ఏిజ్ఞానీయము, సర్వాది దంష్ట్రా")వకిషేధము, 

కటక పతి"ష షేధము, లూతాదివిజ్ఞానము, లూశాది| పతిషే. పే ధము, (పత్యేక లూతాది 

(పతిషేధము, మూషిళా లర్కపతిషేధము, విషోప దవ! పతిపషేదము, విపోప 

యోగీయము; రసాయనాధ్యాయము, వాజీకరణాధ్యాయము అని యాభ్రె 
అధ్యాయములు చెప్పబడినవి. 

మూ. _ పంచాశదధ్యాయళతం వడ్భిః స్థానెన్సమీరితమ్। 

తౌత్సృర్భ్యము : నూటయాభి అధ్యాయములు ఆరుస్టానములు ఈ , 

అష్టాంగ సం[గహమునందు విపులీకరింపబడినవి. 

(పథ మాధాగాయము ముగిసినది 
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ద్వితీయాధ్యాయము 

మూ॥ అశా౭తక ఖృిపోగిపనయనీయ మధ్యాయం వ్యాఖ్యాస్యామః 

ఇతి వా సాహు రా|కేయాద యో మహర్షయః॥ 

(వతీవదార్హము : అధః = అటుతరువాత; అతః=అలఅందువలన; శిమ్యో పనయ 

నియం హశిష్యునియొక్కూ _ దీశ్షను గురించిన; అధ్యాయమ్ =అధ్యాయమును: 
వ్యాఖ్యాస్యామః వ్యా ఖ్యానిం చెదము: ఇతి వాడా దేవిధము గా; ఆ((కేయా 

దయః ఆ (తేయుడు మొదలగు; మవార్ష యః హపువార్దులు: ఆహుస్మ పలికిరి; 
తొత్భ్రర్యూము : (పధమాధ్యాయము నందు ఈ అప్టైాంగసం [గహ 

తం తమునకు కావలసిన విషయములను సూ|త|పాయముగ చెప్పి తరువాత శిమ్య 

తంతమును ఈ అధ్యాయము నందు అ|తెయాది మవార్తులు ఎట్లు పలికిరో 
అట్లు న్యూనాధికము లేకుండు నట్టుగ వ్యాఖ్యానిం చెదమిని (పతిజ్ఞా పూర్వక 
ముగా ఈ (గంథకారుడి అధ్యాయమును (వారంభించుచున్నా డు. 

కళిలేఖ : ఉపనయనం =దితజా, తదధికృత్యకృతోధ్యాయ = శిష్యోప 

నయనీయః, తం డాశిపోో పనయనీయము. శిష్యునియొక్క దిక్షను గురించి 

చెప్పునదియని అర్థము. 

బి. వ్యా: వైదిక ధర్మ పతిష్టాపకులగు |జాహ్మాణులకు మొదటనే 
ఉపనయనము జరిగియుండును. 'గర్భాష్ట మే భాహ్మణమువనయీత”* అనికదా 
వైదిక ధర్మము ఘోషించుచున్నది. అయినను ఆయుక్వేదపథనము నారంభించు 
సమయమున మరల దిజా స్వీకారము విధింవబడుచున్నది. బు గ్యజుస్సామాది 
వీధుల నాచరించు సాంప్రదాయ వైదిక (బాహ్మణులకు అథర్వణ వేదపఠనము 
విధివిహితముగ కానరాదు. అథర్వణ వేదమున కంగభూతములై న ఆయుర్వేద 
ధను ర్వేదాది విద్యల నారంభించు సమయమున దీక్షను స్వీకరించవలసిన అవసరము 
కలదు. కావున ఇచట శిష్యునికి ఆయుర్వేద పఠనకాలమున దీక్ష విధింవబడు 
చున్నది. 

మూ॥ గురుభక్షా ౬భియుక్షో ౬ఒతియుక్షోధిస్మృతిపాటవై 8 
బుజ్వాస్య నాసానయన సను స్నిగ్ధ నఖచ్చవిః॥ 

(బవ్మాచారీ జితద్వన్ల్యో ధీరస్సుచరితః స్థిరః! 



ద్వితీయాధ్యాయము ప్చ్ 

షణ్మాసానుషితళ్శక్లో లజ్జా శ"చ కులాన్విత£॥ 

శిమ్యోఒ ఛ్యాప్యోగతో యావద న్తం తంగతార్జ క ర్మాణామ్! 

(వతివదార్థము : గురుభ కః =ఆచార్యుని యందు భ క్రిగలవాడు; 

అభియు క్ష్తఃహళాస్తా 9ధ్యయనము నందు |పయత్న శీలుడును; ధిస్టృతిపాట వై 8; 

ధీ=[గహణళ క్రి, స్మృతిడాస్మరణశ క్తి, పాటవైః = ఇంద్రియముల యొక్క 

పటుత్వముచే; అతియు కః =కూడుకొని యున్న వాడు; బుజ్వాస్యనానా 

నయనఃవన్నష్టమెన ముఖము, ముక్కు, నే తములు కలవాడు; తనుస్నిగ్ద 

నఖచ్చవిః=తనుస్ని గ్గ =స్నేవాముతో కూడిన శరీరము; నఖచ్చపిః --కా ౦తివంత 

మైన గోళ్ళు కలవాడు; (బహ్మచారీ= వేదాధ్యయన తత్పరుడు (అస్టలిత 

పీర్యము కలవాడు); జిత ద్వంద్వః =రజస్త మోగుణములను జయించినవాడు; 

దీరః=-భయర హితుడు; నుచరితః =సచ్చరితుడు; స్టరః అచంచల స్వభావము 

కలవాడు; షణ్యాసాత్ =-అఆరుమాసములనుండి, (ఉపాధ్యాయునిని), ఉషితః= 

చేవించినవాడు; శక్ష =|పియభాషి; లజ్జా శెాచకులాన్వితః; లజ్జా =అభిమాన 

వంతుడును; శా చకులాన్నితః—-సత్తుగ-ల సంజాతుడునునగు; శిష్య శిష్యుడు: 

యావత్ ఎంతవర శై తే; తం తార్టక రా్యాణాం శాస్త్రము యొక్క అర్థము 

కర్మాభ్యాసముల యొక్క; అంతమ్ చివరను: గతః హపొందునో; (తావత్ = 

అంతవరకు); అధ్యా ప్యః =అధ్యయనము చేయించ తగినవాడు. 

కళిలేఖ ; దీనితో శిష్యుని యొక్క మంచి చెడు స్వభావములను ఉపా 

ధ్యాయుడు శెలిసికొనుచున్నాడు. వై నుదాహరించిన అర్ధ సము దాయమంతయు 

ఈ వ్యాఖ్యానమున్ గలదు. 

తాత్పర్యము : (వతిపదార్దము నందలి విశేష లక్షణ లవీతుడై న 

శిష్యుడు శాస్త్రము యొక్క అర్ధము కర్శుప థాభ్యాసము పూ ర్తియగువరకు 

ఆచార్యుల వద్ద అధ్యయనము చేయవలయును. అశే ఆచార్యులు కూడ 

శిష్యునితో అధ్యయనము చేయించవలెను. చె నుదాహారించిన శిష్యుడే అధ్యయ 

నార్హుడని భావము. 

మూ॥  నాజకాల విద్యుత్త్సనిశే భూకంెపే రావుదర్శనే॥ et, 

పంచద శ్యామ చం[దాయాం పరోకేవా గురోః పళిత్। - 

నా విచ్చిన్న పదం నాతిమందం నాతుచ్చ నీచకె 8॥ 

(వతివదార్దయు : అకాల విద్యుత్తు్సని శే; అకాల=కాలముగాని కాలము 

నందలి; విద్యుత్ = మెరుపు; స నికే= మేఘగర్ష్ణ నమునందు; భూకంపేడభూకం 

పమునందు; రాహుదర్శనే పా (గహణకాలమునందు; ఆచం దాయాం = 

చం[దుడు లేనట్టి; పంచదశ్యామ్ =అమా వాస్యయందు; గురోః ఆచార్యుల 

యొక్క; పరో తే =అనుపస్థితియందును; నప ఠేత్ = చదువకూడదు; అవిచ్చిన్ను 

పదం=పదములను కలిపి (సంధిని విడగొట్టక ) నపశేత్ = చదువకూడదు; ' అతి 

3 
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మందమవవాలాముల గాను; నపశేత హచదువకూడదు; అత్యుచ్చ నీచ. = 
ap) 

మిక్కిలి బిగ్గరగాను మిక్కిలి తక్కువ స్థాయిలోనుండు స్వరములచెత; నప 

శేక్ -చదువకూడదు. 

తాల్పొర్యూయు: అకాలమున మెటుపులు మెరుయునపుడు, మఘము 

గరి ంచునపుడు, భూమికంపించునపుడు, సూర్యగహణ కాలమున, చం్యదుడు 
చు 

లేని అమావాస్యయందు, గురువరోతమున ఆయుశ్వేదాధ్యయనము చేయ 

రాదు. మరియు అధ్యయనము పదచ్చేదము చేయకయు, మిక్కిలి మెల్లగాను 
మిక్కిలి ఉచ్చన్వరములతోను పఠనము చేయరాదు. 

శలిలోఖి : అకాల విద్యుత్ అనగా వర్షాకాలము నందలిదిగాక శీతోప్ట 

కాలములో కనబడునది. అట్టి దె మెఘళబ్దము. అమావాశ్యకు కుహూ అనిపేరు, 

గురువుయొక్క అనువస్థికిలో చదివినచో [తుటు లేర్పడును, వదచే ఎద పూర్వక 

ముగా చదవని యొడల సంధిజ్ఞాన మేర్చడదు. 

మూ! హీనాన్య వేష ఆచార్యం పర్యుపొసీత రాజవత్ | 

శయీతనుప్త పవాస్మిన్నుతివై. తాన్యపవూర్వతః॥ 

న|బూయ కేవలం నామనాఒసాధ్వపి వినాటయేత్ 

(వతివదార్థ్య:  హీనాన్యవేషః=ాగురువునకంకే తక్కువ స్థాయిలో 
నుండు వేషము కలవాడై; రాజవకి హెరాజువఠ; ఆచార్యమడాఆణార్యుణ్ణి, 

పర్యుపానీత్ =జఉపాసించవలెను (నేవించవలెను); అస్మిన్ సువేవవవఆచారు గడు 
నిదురించిన వాడగుచుండగా; శయీోత=వపరుండవలెను: అస్యపూర్వతఃపవ= 

ఆచార్యులు మెల్కొనుటకు ముంచే; ఉత్తి పేత=ాలేవవలెనుు కేవలం నామ= 
పూజావాచక పదరహితమెన సేరును మా(తము; న|బూయాత్ డాచెప్పకూ 
డదు; అసాధ్వపి=మంచి వాడుకా నప్పటికిని; నవీనాటయేత్ =వరిహాసనముచేయ 
కూడదు. * 

తాత్ఫ్సర్భంము : గురువున కంటే తకుువస్థాయిలో నుండు వేషమును 
ధరిరిచి రాజువలె గురువును సేవించవలెను. గురువు నిదురించిన తరువాత 
'నిదురించి ఆచార్యుడు. మల్కొనుటకు ముందే ని|ద నుండి లేనవలెను. పూజా 
వాచక పద రహితముగా ఆచార్యుల నామము నుచ్చరించరాదు. ఆచార్యుడు 
మంచివాడు కానప్పటికి పరిహానము చేయకూడదు. 

కళిలోఖ : అర్ధపూర్వక వ్యాఖ్యానము కలదు. 

బిన్మాం : గురుకులవానము చేసి విద్యనభ్యసించు విదాంరి సమ నకవ లీథ ట్రై ములనోర్చు వాడుగా నుండవలయును. సెవాతత్సరుడుగా నుండవలయును. చేవ 
ఫాషలలో కూడ గురువునకంళకు తక్కువస్థాయిలో నుండవలెను. రాజును “సేవ 
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కుడు సేవించురీతి సర్వవిధముల గురుపూజా తత్సరుడుగా నుండవలయునని 
భావము, 

మూ అ భదో్యో౬నుద్దత సబ్బః సూనృతః (పియదర్శనః॥ 

బహుళ్ళత 8 కాల వేదీజ్ఞాత్యగనోఒర్థ శా(న్త్రవిత్ 

అనా థా(నోగిణో యశ్చపు\త్రత్ సముపొదశేక్ ॥ 

గురుణా నమనుజ్ఞాతః సఖిషక్ శబ్బనుళ్ను శే। 

(వతిదార్థయము : _ అభేద్యఃాతనరవాస్యమును శత్రువులకు అలియనివ్వని 
వాడు. (భేదింపబడనివాడు, అసాధ్యుడు); _అనుద్దతఃడాగర్వము లేనివాడు, 
(ఉద్దతుడు కానివాడు); స్తబ్దః = శాంతస్వభావము కలవాడు; నూనృతః = 

సత్యమును పలుకువాడు; (పియదర్శనః =మం చిముఖము కలవాడు, మంచి 

రూపము గలవాడు; బహుుశుతః నమ స్తళా(న్త్రృముల నధ్యయనము చేసిన 
వాడు; కాలపేదీ = సమయమును వ్యాధ్యవనస్థలను గు రించిన వాడు; జ్ఞాత 

(గంథఃడాశాస్తాధ్యయనము చెసిననాడు; అర్థశా(స్త్రవిత్ డక ర్భపశాభ్యాస మును 

శాస్త్రమును చక్కగా శెలిసినవాడును నగు; యః = ఎవడు; అనాథాన్ = 
దిక్కు_ లేని; రోగిణః రోగులను; పుతవతి హకొడుకుమాదిరి; సముపాచరేత్ = 

చికిత్సచేయునో; గురుణా = గురువుతో, నమనుజ్ఞాతః = చికిత్సచేయుటకు 
ఆజ్ఞను పొందునో; సః = అట్ట వాడు; భిషక్ శబ్దము = వై ద్యశ బ్రమును; 

అశ్ను తెడపొందుచున్నాడు. . 

తాత్గ్రర్భంయు : గర్వములినివాడు, శాంతస్వభావము కలవాడు, బహు 

(గంథముల నవలోకనము చేసిన వాడు, కర్మపాభ్యాసము మరియు శా(స్త్ర మును 

చక్కగా తెలిసినవాడు దిక్కు లనిరోగులను కొడుకువలె చికిత్సచేయునో అట్టి 
వాడు చికిత్స (పారంభించుటకు ఆచార్యుల అనుమతిని పెందినవాడును 

'భిషకో అను శబ్దమును పొందును, 

ఖిలిలోఖు : వ్యాఖ్యానమునందు మూలమునందలి పదములకర్ణము స్పష్టక 

రించబడినది,. 

మూ॥ యస్తు- కేవల కాస్త్రజ్ఞః కర్మ్శస్వపరిని ప్టిత 8॥ 
వాతి an ©: 

సమువ్యాత్యాతురం (ప్రావ్య[పా ప్యభీరు రివావావమ్ | 

(వతివదార్భయు: యస్తు = ఎవడై శే; కేవల శా స్త్రజ్ఞః = కేవలము 
శాస్త్రమును తెలుసుక్రొనుచున్నా డో; కర్మసు డాచికిత్సలయందు; అపరినిస్థి త = 

పరిపూర్హ జ్ఞానముక లవాడో; సః హై అట్రవాడు; ఆతురం హై రోగిని; (పాస్య=ా 

పొంది; ముహ్యతి = మోహమును చెందుచున్నాడు; యశాడాఎట్లనగా; ఖీమఃవ 
పిరికివాడు; ఆహావం = యుద్దమును (పోరాటముకు); _పాహ్యడాహాంది; 

ముహ్యా తి = మోహమును చెందుచున్నాడు. 
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తాత్తర్యూము : కేవల శాస్త్రజ్ఞానము కలవాడు చికిక్సావిషయములలో 

పరినిష్టితుడు కానియెడల రోగిని నమీపించి రోగమును నిర్ణయించ లేక 

"మోహితుడగుచున్నాడడు. ఎట్టనగా పిరికివాడు పోరాటమును పొంది మోహ 

మును చెందునట్టు. 

కోనిలేఖ =: రోగముతో బాధవడువాడు రోగశాంతిని అ పేథీంచునేకాని 

శాస్త్ర మునందలి అర్థము వ దార్థ వివేచనము వాక్యార్గ మున వేజి.చడు. ఎందుక నగా 

శాస్త్రాగర్భము పదార్థ వినె చనము వాక్యార్థ ములు రోగముకు శాంతింప జేయవు 
లాంటి 

|| a జ్ ళ్ చో స్ 

గదా! అందువలన వైద్యుడు శా స్త్రజ్ఞానము కలిగి ర పథాఖ్యానమునందు 

పరినిష్టితుడై యుండవలయునని భావము. 

మూ! యఃవునః కురుతే కర్భథార్థ గబ్బా త్ర నివర్ణితః॥ 

నసత్సుగ ర్హామాప్నోతివధంచర్భతి రా జతః॥ 

(వతివదార్థము : యఃవునః = ఎవడై సె; శాస్త్ర వివర్ణిత 8 డాశాస్తా"ర్ణ 

జ్ఞానములేనివాడై_; ధాక్హ్యా త్ =ధృష్టత్వమువలన, గడుసరితనమువలన; కర్మ= 

చికిత్సను; కురు తేడాచేయుచున్నా డో; సః వాడు; సత్సువానజ్జ్ఞనుల మధ్యలో 

గర్తాం హానిందను; [పాపో తి =పాందుచున్నాడు; అత$హ౭అందువలన; రాజ 

తళ్చ్ళ ౭ రాజుద్వ్వాారా; వధం చర్చతి=.చంపింపబడుచున్నా డు. 

తాత్ళర్భంయు : శా(స్త్రవిజ్ఞాన మినుమంతయు లేక గడునరితనము వలన 

ఎవడు చికిత్సచేయుచున్వాడో వాడు పెద్దల మధ్యలో నిందలను పొంది 
రాజు చేత చంసింపబడుచున్నాడు. 

కోలిలోఖి : గడునరిశనము వలన అట్టివై. ద్యుడు రాజ్యమునందు 

కంటకుడుగా నునావడు. అందువలన రాజుచేత  చంపింపదగి యున్నాడని 

భావము, 

మూ] హేళా లింగే |పళమనే రోగాణా మవునర్భ వే॥ 

జానం చతుర్విధం యస్య నరాజారోవా భిషక్ళనుః। 

(వతివదార్థము : _ చాతౌ=ానిదానమునందు; లిం గే=ాలక్షణమునందు; 
(పశమినేడారోగములయొక్క్ళ  చికిత్సావిషమయములలో; రోగాణాంచరోగ 
ముల యొక్క; అపునర్భ వె మర లజనించకుండునట్లు చికిత్సించుటలో; యస్య 
ఎవరికి; చతుర్విధమ్ నా లుగువిధములై న; జ్ఞానండాజ్ఞానముకలదో; నః జాఅట్టి 
వాడు; భిషకమఃడావై ద్య గేష్రుడు; రాజా ర్ల $హరాజులచెత పూజనీయుడు. 

తాత్ఫర్యయు : రోగిని పంచలక్షణ నిదాన పూర్వకముగా పరిఊంచి 
రోగ నిర్ణయము చేయుట; రోగమునకు తగిన చికిత్సలు సలుపుట, మరల 
రోగములు తలయెత్సకుండునట్టు పధ్యాదిక్రమముకు నిర్ణయించుట -అను 



వ్యెతీయా ధ్యాయము 37 

విజ్ఞానము కలవాడు వె ద్య|శపుడుగా రాజులచేత సూజనీయుడుగా పరిగణింప 

బడుచున్నాాడు, 

గలిలేఖ : వె వై ద్యదోషములను మె సూతములోవివరించి వై ద్యగుణముల 

నిచట చెప్పుచున్నాడు. జ్ఞాన చతుష్ట యో సే సేతుడు రాజార్డ్హుడు వె ద్య శేష్టు 

డుగా పరిగణింప బడుటవలన చికిత్సకునికి వె. వి నుదాహారించిన "హే శాదినాముగు 
గుణములు ముఖ్యముగా నుండవలను, 

మూ! శనం శస్తాణి సలిలం గుణదోష (వవృత్త యె॥ 

పా తా వేడీణ్యతః (పజ్జూం బాహు[కు క్యేన బృంహ యేత్ ॥ 

(వతివదార్థము ; బా కాళు త్యేన = విశేషశా (స్త్ర పరిజ్ఞానము తో; 

ప్రజ్ఞాం జ్ఞూనమును; బృ్బంహయేత్ వృద్ది పర చుకొనవ లెను. (పూరించుకొనవ 

లెను); అతః=ాపకారణము వలననగా;గుణదోవ| పవృత్త యేడగుణదోషమునను 

చేయుటకొరకు; కస్తం =ళ,త్రుము: సలిలం - నీళు; ఇాస్తా9ణి = శాస్త్రములు; 

పా తా సెక్షణి= =-పా| తను అవేతించునవిగా; భవంతి: -అగుచున్నవి, 

తాత్తుర్భము : యుద్ద కాశలముగల శూరుని వద్దగల శ(సన్త్రము విజయ 

మును చేకూర్చును. సద్గుణో పేతుడై. శాయహ్రపరిపాటిని గురి, ంచిన వాని వద్ద 

నున్న శాస్త్రము రాణించును . సరియిన శుభమైన పాతలో నున్న నకు 
సద్దుణములను కలిగించును. అందువలన విశేషళా స్త్ర పరిజ్ఞానముతో జాన 

మును వృద్దిపరచుకొనవలెను. 

కోలీలోఖు ; బృంహయేత్ అనగా పూరయేత్ అనిఅర్హము. పూర 

యేక అనగా పూరించుకొనవలెనని అర్థము. శ(స్త్రము శౌర్యముగల వాని 

యందున్న కార్యసిద్ధిని కలిగించును,  పిరికివాని వదగల శ(స్త్రము హాని కి 

గించును ౦ ల 

మూ॥ [_పదీపభూతం శాస్ర్రంహి దర్శనం విపులా మతిః | 

తాభ్యాం భిషక్సు యుకాఖ్యాం చికిత్సిన్నా పరాధ్యతి॥ 

(వతివదార్థము ; : (వ వభాళం మిల (ప్రకాశించుచున్న ; దర్శనం 

బద రుయుక్వాభ్య్యకబాగుగాకుడకొన్న తాభ్యాం చాకు రెండింటితో ; 

భిషక్ వైద్యుడు; చికిత్సన్ = చికిత్సించుచున్నవాడై ; నా౬పరాధ్యతి=ా 
తొ టుపాటుపడడు. 

తౌల్ * a అ 5 ఇ) రెరాయు :శ్వాన్త్రము దీపమువలె విస్తారమైన బుద్ది దృష్టివలె ఈ ె ం 
డింటికి ఇచట సామ్యము ప్రతిపాదింప బడుచున్నది. ఏట్లనగా దీపపుకాంతి 
యందు దృష్టి దరిదాపులలో నున్న సమ మస్త్రపదార్థములను చక్కగా (గ్రహించు 

చున్నది. ఇస్తే సదై్వ్రద్యుడై నవాడు శాస్త్ర[పకాశము ద్వారా తనసచ్చా (స్రోవ 
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"దేశము వలనను నిర్శ్భలమైన బుద్ధి ద్వారాను చికిత్సలను చేయుచు ఎప్పుడుకు 

తప్పుచేసినవాడు కాడు. 

కజిలోఖి : సై న్యూతమునందు (పజ్ఞాబ్బృంహయేత్ జ్ఞానమునుపూరించ 
వలెనని చెప్పినందు వలన ఇచట వె న్మ్నూతమున కనుబంధముగా |పదిపభూతం 

అని [పారంభించుచున్నాడు. ఇచట శాస్త్రమునకు | పదీపమునకు సాద్భశ్యమును 
విస్తారమైన బుద్ధి దృష్టితో సమానముగను వ్యాఖ్యానించ బడినది. దీపకాంతితో 
కూడుకొన్న దృష్టి భావ పదార్థ |గవాణమునందు సమర్గమగు చున్నది. ఇస్తా 
విశేష శ్యాస్త్రజ్ఞానముచేత పూరింవబడిన విస్తారమైన బుద్ది చికిత్స చేయుటకు 
యోగ్యమైన దగుచున్నది. ఇట్టు విస్తారమైన బుద్దితో కూడిన చికిత్సకుడు చికిత్స 
చేయునపుడు తప్పును చేయడు. 

మూ॥ ఆహూత వవయోయాతి నువేనః నునిమిత్తతః॥ 

గత్వాఒతురార్ధా దన్య త ననిధ తేమనః క్వచిత్ | 

వ్యాధీన్ పరీక్ష జే నమ్యజ్ని దానాదివిశేషత 8|| 

_పాపణీయాంచ తచ్యార్రాం నవకాశయళే బహిః; 

సవాసానచ తస్యాపి క్రియాకాల మహవోపయన్ ॥ 

జానాతి చోప చరితుం సృవై ద్యస్పిద్దిమళ్ను శే। 

(పతివదార్గ్ యు : యఃడావవై ద్యుడై కే; ఆహూత ఏవ-ాపిలువబడిన 

వెంటనే; సువేవషః=ామంచివ స్త్రభూషణములు_ ధరించినవాడై ; నునిమి త్రతః= 
మంచి శకునములు గలవాడై ; యాతి= వెళ్ళుచున్నాడో; గత్వాచవా వెళ్ళియు; 
ఆతురార్థాత్ రోగిని పరికించు. నిదానాదులనుండి; మనఃడామనస్సుకు; 
కంచిత్ =ఒక ప్పుడు కూడ; అన్య త అన్య విషయములందు; ననిధ నై =మరల్చ్బడో; 
నిదానాది విశేషతః వ్యాధిని పరీకించు నిదానాదిపంచక విశేషముల వలన; 
నమ్యాక్ బాగుగా; వ్యాధీన్ రోగములను; వరీక్షతే చఊపరీతీంచు చున్నాడో; 
(హపణీయాం=దాచదగిన. (గుుష్తపరచ దగిన); తద్వారాంచరోగి యొక్క 
వృత్తాంతమును; బహిః | పజాబాహళ్యమును;న్య పకాశయ తే = వెలిపర చకుండునో; 
తస్యాపివరోగికి కూడ; సహసాడాతొందరపడి; నచ|పకా శయ'తే = వెలిపరచ 
కుండునో; |కియాశా లండాచికిత్సాకాలమును; నఅహోవయన్ =విస్మరించక'; 
శపచరితుం చడాచికిత్సించుటకును; జానాతి= తెలిసికొనుచున్నా డో; సః=అట్టి 
వాడు; టై ద్యఃవవై ద్యుడు;. సెద్ధిం డాచికి త్సాసిద్ది ని; అళ్ను కేడాపొందుచున్నాడు. 

తాత్సృర్భము ; చికిత్సానిమి త్తము ఆహ్వానితుడై న వైద్యుడు తగిన 
వస్త్ర భూషణములచేత అలంకరింవబడినవాడై , శుభశకునములను ముందుంచు 
కొని రోగిని సమీపించవలయును. రోగిని సమీపించి మనస్సును అన్యవిషయము 
లందు జొప్పింపక పకా గతచే నిదానాది పంచలక్షణములతో వరీతించ 
వలయును, తదుపరి తాను (గ్రహించి గోవనీయ మైన రోగి విశేషములను 
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ఇతరులకు తెలియనివ్వకయు అవసరమనితోచినయెడల రోగికి కూడ హఠాత్తుగా 
తెలియవపరచకూడదు. సంచయాది షట్ (కియా కాలములను చక్కగా గు “కరిగిన 
వాడై చికిత్సించినవై ద్యుడు చికిత్సా సాఫల్యమును పొందును. 

లలిలేల : *సువేషః' అనగా దూళతాది విజ్ఞాసీయమను[ప్రకరణామున చెప్ప 

బడిన కుచెలధారణము మొదలగువాటిని విసర్జించినవాడని అర్థము. '_హెప 

శీయాం' అనగా లజ్ఞాదిగోపనీయమగురోగియుక ,- విషయములను అని 

అర్ధము, “సపాసానచ తస్యాపి' ఆనగా రోగికి కూడ వాఠాత్తుగా ఇట్టి బాధ 

నికు కలదని వెలిపరచరాదు. అట్లు వెలిపరచినయెడల (వ్యాధి స్వరూపమును 

రోగికి చెప్పినయెడల) ఒక్కొక్కప్పుడు వైద్యునకు  చికిక్సాభంగము 

వాటిల్లునని భావము. సిద్ధిం" అనగా రోగశాంతియను ఫలమును అని అర్థము, 

మూ॥ నాదదీశా౬మిమం (స్రీళ్యన దధ్యతేపరాజ్బు ఖే॥ 

తాభిశ్చ రహసిస్టానం పరిహాసం చ వర్జయేత్ | 

(వతివదార్థము : (స్త్రీభ్యః = పర్మస్త్రీలనుండి; ఆమిషం = కానుకను; 
నాదలీత = స్వీకరించరాదు; తదధ్య ౫. హై వారి యొక్క అధ్యక్షతయందు; 

పరాజ్బుఖే=పరోతుమునందు;  తాభిశ్చడా(స్త్రీలతోకూడ; _రవాసిస్థానంాఎంత 
కాలమునందుండుటను; చడామరియు; పరిహానండావపరివాసమును; వర్జయేత్ = 
విడువవలయును. 

తాత్సర్భంయు : ప్రీ లయొక్క రక్షణయందును, పరోత్షమునందై నను, 
పర స్త్రీలనుండి కానుకగా స్వీకరించరాదు. ఆ (స్త్రీలతో పకాంతముగనుండుట 
పరివానముచేయుట విడువవలయును. 

ళిలోఖ ; “ఆమిషంి భోగ్యవస్తువని ఒక కోశమునందును, కానుక 

అని మరియొక కోరమునందును కలదు. 'తదధ్య కే. ఆమిష'దాతృ యోపి. 

 దజాధిక్భే అని కలదు. (మ్రీలచే రతీంపబడు అని ఆర్ధము. 

మూ ఆర్మంచనృ్భపసద్ర్వైద్వెర్తి వష్ట౦ తద్వేషిణండ్విమమ్! 

చండం కళోశాతురంఖీరుం కృతమ్నంవై ద్యమానినమ్। 

హీనోపకరణం వ్య(గవవిఛేయంగ తాయుమమ్ు ॥ 

(వకళివదార్భయు : నృపసదై్వై ఏబై. వకవ రాజులచెత మంచివె వై ద్యులచేత; 

ద్విష్టం= ర్వేషింపేబడిన నానిని; త ద్వేపిణం రాజులను నదె దై పద్యులసు ద్వేషించు 

చున్న వానిని: ద్విషండాశ|తువును; చండం=మికిలి కోపము గలవానిని; కోకా 

తురండాదుఃఖించు స్వభావము గలవానిని; భీరుండాపిరికివానిని; కృతఘ్నం= 
పరోపకారమును మరచువానిని; వె ద్యమానినం=వై ద్యుడుగా తలచువానిని; 

హీనోపకరణండాచికిత్సాసామ గి లేనివానిని; వ్య(గం=అచనేక కార్యములయం 

దాసకి కలవానిని; అవి భయం విధేయుడు కానివానిని; గళాయుషం అరిష్ట 
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లక్షణములను బట్టి అల్వాయువు గలిగినట్టి; ఆర్హ ం=రోగికి: నచికిత్సెతి చికిత్స 

చేయరాదు. 

తొల్హ్రర్భోయు: రాజవై ద్య ద్వెషము గలవాడు, రాజువై ద్యులు పీరిద్దరిచె 

ద్వేషింవబడువాడు, చికిత్సా సామి లేనివాడు, అల్బాయువుగలవాడు. 

మిక్కిలి కోపవంతుడు, పరోపకారమును మరచువాడు, భయపడు స్వభావము 

కలవాడు, అరిష్టలక్షణములను బట్టి అల్ప్బొాయువు గలవాడుగా తెలిసినవాడు, 

సావహానపరుడు, వై ద్యునివలె నటించి జొషధసేననము నువపేేతీంచువాడు, అనేక 

కార్యముల యంచాన క్రి గలవాడునగు రోగికికలిగిన రోగము స్వల్పమెన దై నను 

వానిని మంచివై ద్యుడు చికిత్స చేయక విడువవలెను. 

ల₹౭ీలేతి: వ్య[గం కావ్య బాహుళ్యమ్ (మిక్కిలి కార్యములయం దా 

సక్తి గలవాడని అర్ధము) గళాయుషం =అరిస్ట్రజ్డూ సన, అరిష్టజ్ఞానము తో సలా 

యుస్ర్రాయము గలవాడని (గహాంపవలెను. 

మూ॥ జిజీవిషు ర్వ్యాధితో౬పి పూర్వోక గుణవర్డి తాన్ | 

(క్రియావి కోయణోవై_చ్యాన్ మృళోర గేన రాహితే॥ 

_ (వతివదార్థము : వ్యాధితో౭పిడారోగికూడ; _ జిజీవిషుః=ాజీవించుటకు 
కోరికకల వాడగుచు; పూర్వోక్కగుణవర్షితాన్ వెనుక చెప్పబడిన వె ద్యక గుణ 
ములను విడిచిపెట్టినట్టి; [కియానికయిణః చికిత్స నమ్మునట్టి; వై చ్యాన్ = 
వై ద్యులను; త్య జేత్ డవదలి పెట్టవలెను, తథాహిడాఅయుక  మేకదా; తెడాఅట్టి 

చె_ద్యులు; మృతః మృత్యు వునకు; అ(గసరాః ముందున్నట్టివారు. 

తాత్భర్భము : విధివిహితకాలము వరకు జీవించు కోరికగలరోగి సదై్వద్య 
లక్షణములు లేని, చికిత్సనమ్ముకొనునట్టి వైద్యుల వద్ద చికిత్స చేయించుకొన 
రాదు. ఎందుకనగా మృత్యువునకు ముందుండు పచాతులుగా చారు వరిగణింవ 

బడుచున్నారు. 

కోళిలోఖ : వై లక్షణములతోకూడిన రోగిని మా(తము వైద్యుడు 
త్యజించవలయునని భావముకాదు. వై ద్య్భలక్షణములుసంపూర్ణ ముగ లని వై ద్యుని 
వద్దకూడ రోగి చికిత్స చేయించుకొనరాదు. ఎందుకనగా  శా(స్త్రమర్యాదలు 
చికిత్సా వద్ధతులు నరిగా తెలియక వైద్యుడు చికిత్సించుట వలన రోగి స్వయ 
ముగ మృత్యువు నాహ్మానించినట్లగును, 

అ మూ భిషగ్జ ) వ్యాణ్యుపస్తాతారోగీపొవ చతుష్టయమ్! - 

చికిత్సితస్య నిర్జిష్టం (ప్రత్యేకం తచ్చతుర్లుణమ్॥ 

(వతివదార్థము : చికిత్సితస్య హచికిళ్సాకార్యమునకు; భిషక్ =వై ద్యుడు; 
(దచ్యాణి =(ద్రవ్యములు; ఉపస్థాళా =పరిచా రకుడు; రోగీ=వాన్టధి[ గన్తుడు; 

పొదచతుష్టయమ్ =నాలుగుపాదములుగా;  నిర్దిష్టం=ానిర్లేశింపబడినది; తత్ ఆ 

బా 
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పాద చతుష్టయము; (వత్యకం=ఒకొక్కటి, చతుర్గుణమడానాలుగుగు ణము 
లను కలిగి యుండును. 

తాత్సర్భంయు: వ్యాధులను శాం తీంప జేయు చికిత్సా కార్య మునకు వైద్యుడు 

(ద్రవ్యములు, పరిచారకుడు వ్యాధి గస్తుడు అను నాలుగు పాదములు నిర 

శింపబడినవి. ఆ పాద చతుష్టయము కూడ మోువేరు నాలుగు గుణములను కలిగి 

యుండును. 

క౭ిలేఖ : “ఉపస్థాతా' అనగా పరిచారకుడని అర్థము. 
బి.వ్మాం, : రోగోవశమన రూపమయిన చికిత్సయందు (పథానముగ 

వైద్యుని ఆవశ్యకత విశేషముగ నుండుటవలన ఈనూ(తమున తొలుత వై_ద్యుడు 

నిర్రేశింపబడెను. వై జెప్పిన నాలుగు పాదములలో | పత్యేకముగా ఒక్కొక్క 
పాదమునకు నాలుగేసి గణములు నిర్షిషప్టములై నందున అన్నియు కలిసి పదహారు 

గణములు ఉండును. 

ఫూత్న్రత్సి: భిషజ్యతి =భిమక్ ; భిషణజ్ చికిళ్ళాయాం (చికిత్స సేయువాడు. 

[దవణీయమితి [దవ్యంచ]ద్రుగ ౪; పొందదగినది అని ఒక అర్థము, దవ్యశబ్దము 

మంచి పచార్గమునకును, గుణా _శ్రయమెన వస్తువునకును చెరు, 

మూ॥ దత్త రాత శాస్తార్లో దృష్టకర్మా శుచిర్భిషక్ | 

(వళివదార్గయు: దకః=|క్రియాసామర్థ్యము కలవాఢు; తీర్ధాత్తళాస్తా ర్ధః = 
విద్వదైద్యుని వద్ద చక్కగా ఆయుర్వేదశా(స్త్రముల నెరింగినవాడును; దృష్ట 
కర్శావవిశేషముగా చికిళ్స్ళానుభవము కలవాడు; శుచిః=కాయవాజ్భనస్సుల 

చేత పరిశుద్ద మెనవాడుగా; భిషక్ వై వై ద్యుడు; స్యాత్ = ఉండవలయును. 

తాత్స)ర్భుయు : వె వై_ద్యుడు, (కియా సామర్థ్యము కలవాడు, విశేషముగ 

చి కిత్సానుభవముకలవాడు, _ విద్వదైద్యునివద్ద ఆయుర్వేద శాస్తార్ధముల 
చక్కగా తెలిసికొన్న వాడు, కాయ వాజ్మనస్సులచేత కుద్ర్ధమై నవాడుగా ఉండ 

వలయును, 

కళలిలేఖి: దక్షః హచతురః =సమర్డుడు అని అర్థము, తీర్థాత్త శాస్తాంర్భః = 

ఉపాధ్యాయునినుండి (గహింపబడిన శా్ర్రుస్వరోపము కలవాడు. దృష్ట 

కరా్మా=ాఅనేక రోగములకు చికిత్స చేసినవాడని అర్థము. 

మూ! బహుకల్చం బహుగుణం సంపన్నం యోగ్యమౌషధం!! 

(వతివదార్గము : బహుకల్పం = అనేక కల్పములుగలదిగనుు బహు 

గుణం అనేక గుణములుగలదిగను; సంపన్నం =పాకసంస్కారాదులతో కూడు 
కొన్నదిగను; యోగ్యం = దెశకాలాదులనుబట్టి రోగికి రోగమునకును తగినదిగ 
నున్నది ; జిషధంహ౫జిెివధము. 

తాత్సర్యంయు : జొమధము న్వరము, చూర్ణము, లేవ్యాము మొదలగు 
ననేక కల్పములు గలదిగను, గురుమందహిమ స్నిగ్గాది వింశతి గుణములు కలది 
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గను, సరియగు పాక సంస్కారాదులతో కూడుకొన్నదిగను, దూష్యదెశ బాల 

కాల (పకృ్ళతీ వయః సత్వసాత్మ ఆహార్యాద్యనుగుణముగ నుపయో గింవతగి 

నదిగ నుండవలెను, 

కళిలోఖ :: బహుకల్పం అనగా స్వర సర్వొథచూర్చ రూపమైన అనేక 
కల్పములుగలదిగా నుండవలెనని భావము. నంపన్నం = పొక సనంస్క్కా-రాది 

యు _క్షం=పాకము సంస్కారము వీటితో కూడినట్టిదిగా నుండవలెను, 
మూ॥ అనురు క్రళ్ళుచిద్ద తో బుద్ధిమాన్ పరిచారక | 

(వతివదార్థము : అనురక్తి = రోగియందు దృఢమైన భ_క్తిగ లవాడు; 
శుచిః = కాయవాబజ్మనన్సులచేత పరిశుద్దమై నవాడు; దమః = కార్యమును 

గొబ్బున జేయువాడు; బుద్ధిమాన్ = జ్ఞానము కలవాడుగా; పరిచారకః = పరి 

చారకుడు; స్యాత్ =ఉండవలెను. 

తొత్న్రర్భంము : వరిచారకుడు రోగియందు వూర్ణమెన భక్షికలిగి 

కాయ వాజ్మనస్సులచేత శుద్దుడె సర్వకార్యములయందు సామర్థ్యము కలిగి 
మంచి క్షానముక అవాడుగా నుండవలెను, 

మూ. ఆఢ్యో రోగీ భిషగ్వళో జ్ఞాపకః సత్వవానపి॥ 

(వతివదార్థము : _ రోగీడావ్యాధిగస్తుడు; ఆఢ్యః = ధనవంతుడు; భిష 
గ్వశళ్యః = వైద్యుడు చెప్పినపకారము నడచువాడు; జ్ఞాపకః = రోగ ఆవోర 
విహారాదులయొక్క_ గుణాగుణములకు, నిదానాదులను చక్కగా వై_ద్యునికి 

తెలియవరచతగినవాడు; సత్వవానపి ధ్ర ర్యవంతు డునుగా;స్యాత్ =ఉండవలెను, 

తొత్సర్భమయు : రోగి ధనవంకుడుగా, వైద్యుని అనుసరించి నడచుక్రొను 

వాడుగా, ఫరిస్థితులను వి ద్యునికి సమ(గముగా "తెలియ జేయువాడుగా, ధె ర్య 

వంతుడుగా నుండవ లెను, 

మూ॥ య దై్వైచ్యే విగుణే పా చాగుణనన్తొ ౬ఒప్యనర్థ కాః। 

నపాడహీనా నప్యార్తాన్ గుణవాన్ యచ్చయాపయెత్ ॥ 

చికిత్సా యా సమేవాతః [ప్రదానం కారణం విదుః। 

(వతివదార్థీము ; యది = కారణచతుషసష్టయమునుండి; వైద్యే = 

వై ద్యుడు; విగుకో=ాగుణరహితుడై న; పాదాః=మిగిలిన మూడు పాదములు; 

గుణవన్తోఇపి = గుణములు కలిగియున్నప్పటికిని; అనర్థకాః = (పయోజన 

రహొతములు; యచ్చ ప కారణమువల్ల నై న; స$హైఆ వైద్యుడు; గుణవాన్ = 

గుణములుకలవాడై న; పాదహీనానపి = తక్కిన మూడు పాదములు లేనట్టి; 
ఆరాన్ వ్యాధి గన్తులను;ు యాపయేత్ =మరణమునుండి రతించును; అతః=ా 
ఇందువలన; ,.చికిత్సాయాం = చికిళ్సాకార్యమునందు; తమేవ = ఆ వై ద్యునే; 
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విద్వాంసః = ఆయు ర్యేదపండితులుః (పధానం =ముఖ్యమైన; కారణం ౩2కారణ 

ముగా; విదుః = చెప్పిరి, 

(వతివదార్థము : మై నుదాహరించిన వైద్యుడు 'దక్షస్తీరాత్త శా(స్రుజ్షః 

దృష్టి కర్మాకుచిః' అను నాలుగు లక్షణములు లేనివాడై. తక్కిన (ద్రవ్యములు, 

పరిచారకుడు, రోగ సమ[గలవణములతో కూడియున్నప్పటికిని చికిళ్సాసిద్ది 
ఏర్పడదు. అనర్థమునకు అది మూలమగును. వైద్యుడు సంపూర్ణ లవణ లతీతు 

డె న తక్కిన మూడు పాదములు గుణరహితములై నప్పటికిని రోగిని మరణము 

నుండి రతీంచగలడు. అందువలన ఆయుర్వెదాచాగ్యులు చికిత్సాకార్యము 

నందు వైద్యునికి (పసధానన్థానమును కల్పించిరి. అనగా వై ద్యుడు చికిళ్చా 

విషయములో (పధాన కారణముగా నుడివిరి, 

కొలిలోఖ : వై_ద్యునికి చి కిళ్సా విషయములో ఎందుకు (పముఖస్థానము 

కల్పింపబడిన దనుట కీనూతములో వివరణముకలదు. (తక్కిన వివరణము 

అర్థము ననుసరించి యు కలదు). 

మూ॥ సాధ్యో౬ఒసాధ్య ఇతి వ్యాధిర్ట్వి ధా 'తౌతు పున ర్ట్విధా! 

సుసాధ్యః కృఛసాధ్యశ్చయా ప్యోయళశ్చానువ [కమః॥ 

(వతివదార్థము : వా్యాధిః = రోగము; ద్విధా = శెండువిధములు 
సాధ్యః = నాధ్యము; అనాధ్యః =అనాధ్యము; ఇతి=-లఅని; తెెతు=ైాఆ సాధ్యా 

సాధ్యములై తే; _పునఃడామరల; ద్విధా రెండువిధములు; సునాధ్యః= 
సుసాధ్యము; క్ట ఛసాధ్యః కృ ఛసాధ్యము; సాధ్యః =నాధ్యము; ఇతి అని; 

ద్విధా -= "రండువిథములు; యాప్యః — యరూప్యము; అనువ|క్రమః = అనుప 

(క్రమము; ఇతీహెలఅని; అసాధ్యః = అసాధ్యము; ద్విధా రెండువిధములు, 

తాత్తర్టూము : సాధ్యము అసాధ్యమని రోగము రెండువిధములు. మరల 

సుసాధ్యము, క్చ(ఛసాధ్యమిని సాధ్యము రెండువిధములుగాను యాప్యము, 

అనువ[కమమని అసాధ్యము రెండువిధములుగాను విభాగము చేయబడినది. 

మూ సర్యాషధతమే 'దేహేయూనః పుంసో జితాత్మనః॥ 

అమర్శగో=ల్ప 'హేత్వ[గరూపరూపోఒనుప[దవః। 

అతుల్యదూష్య దేళర్తు (ప్రకృతిః పాదనంపది। 

[గ పాళ్వను గు ణీప్వకదోపనూర్లో నవః నుఖః 

సుఖసాధ్యః నుభోపాయః కాలేనాల్పేన సాధ్యశే। 

ఓర్చుకొనునట్టి; చే హేడాశరీరమునందు; ఉత్సన్నః=పుట్టిన; వ్యాధిః రోగము; 
సుఖః = సుఖసాధ్యము; ౧గుూూనః=-యౌావనవంతుని యొక్క; పుంసః = పురు 

షుని యొక్క, జితాత్మనః = చాపల్యరహితుని యొక్క, దెహే = శరీరము 
నందు; ఉత్పన్న ఃహపుట్టిన; వ్యాధిఃారొ గము; సుఖః=ను ఖసాధ్యము; 

(వతివదార్థిము : స ర్వౌషధత మహతీ క్లాది సమ న జషధములను 
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ఆమర్శగః =శీర స్సు హృదయము వస్తి మొదలగు మఠస్టన్దానములయందు 

వ్యాపించనట్టియు; అల్ప హాత్వ గమావరూపః న్వల్పమైన నిదాన పూర్వరూవ 

లక్షణములు కలిగినట్టి; అమప్మ దవ=ఉవ్మ దవము లేనట్టి (ఉప దవమనగా తొలుత 

జనించిన రోగమునకు చికిత్సా పతిబంధకమును కలుగ జేయునట్టి మరియొక 

రోగము ఉత్తర కాలమందు జనించుట అని అర్థము); అతుల్యదూమ్య దేశర్తు 

(పక్ళతిః౭=అతుల్యములై న (సమానములుకాని) మేదో మజ్జాది దూష్యములు, 
అతుల్యములై న అనూపాదిచేశములు, అతుల్యములై న శిశిరాది బుతువులు 
అతుల్యములై న వాళాది (వక్భుతులు గలిగినట్టై; పాదసంవది=ా వై ద్యుడు 

మొదలగు పాద చతుష్టయముతో కూడుకొన్నట్టి; పకదోషనూర్తః =ళాఖాది 
మార్గములను వానిలో నొకటినే ఆ ళయించి యుండు నట్టి; నవః=నూతన మైనట్టి, 
వ్యా ధిః = వాగ్ధధి; (గ హేషమ=నూర్యాది నవ[గవాములు; అనుగుకో షుసత్సుః = 

అనుకూలముగ నుండునపుడు; సుఖః=సుఖనాధ్యము; నః సుఖనాధ్యః=అట్టినుఖ 

సాధ్యమైన పహ్యధి; సుఖోపాయః=నులభ చికిత్సకలదై ; అ ల్నేవాస్వల్పమెన; 

కా లేనా. నమయముతో; ' సాధ్య'తెడాసాధింపబడు చున్నది. 

మూ॥ కృచ్చై) రుపాయైః కృ[ఛన్తు మవాద్భిశ్చ చిరేణచ! 

అసాధ్యలింగ నంకీర్ణ స్తఖా ళస్తా9)ది సాధనః॥| 

(వతివదార్థము :. క్ట ఛస్తు=కృ్ళ్యచసాధ్యమై లే; కృవ్చ్యైః?) =మిక్కిలి 
కష్టమైన; ఉపాయెఃడాచికిత్సల చేత; మహద్భిః=విశేమ చికిత్సలచేత; చిశేణ= 
బూ లాకాలమునకు; సిద్ద్యతి =ఆరోగ్యము సీద్దించుఛున్న ది; అసాధ్యలిం గసంకీర్ణ్ల ః = 

ఆసాధ్య మైన 'పాతువులలో మి|శమమె; త థా =అక్స్రే; కస్తాదిసాధనం =శ(న్త్ర, 
జార అగ్ని క ర్మలచేత సాధింపబడునదిగా; భవతి=అగుచున్నది:; 

తొత్స్రవ్యుము : చాల కష్టముగా మిక్కిలి కఠినమెన చికిత్సలతో చాలా 
కాలము తరువాత కొద్ది రోగములు శాంతించుచున్నవి. మరికొని్న వ్యాధులు 
అసాధ్య లక్షణములతో కలిసి శస్త్ర జార అగ్ని కర్మలచేత సాధింపబడునపిగా 

ఉన్నవి. 

కళలేఖ : 'శస్తాిది సాధనం” అను పదమునందలి శస్తా9ది అని 
(ప్రయోగించుటవలన ఆదిశబ్దము అగ్ని జార కర్మలను కూడ తెలియ చేయు 
చున్నది. ఇవి కచ్చసాధ్య లక్షణములు, 

బి, న్యా, ళస్త్రువార అగ్ని కర్మలు అసాధ్య రొగములలో విశేష 
చికిత్సలుగా ఈ (గంథకారుని అభిమతమెనట్టు దో్యోతక మగుచున్నది. మరియు 
సుకుతుడు రోగములు రెండు విధములనియు ఆ రోగములు శస్త్ర సాధ్య 
ములు, "స్నెహోది కియాసాధ్యములనియు సర్కొనెను. సాధ్యవ్యాధులలో 
స్నెవోదులు కూడ చేయవచ్చును, కానీ స్నృవోది (కియా సాధ్య వ్యాధులలో 

శస్త్రకర్మ చేయరాదు. 
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మూ॥ శేషళ్వాదాయుషః ప థై ్యర్యాప్యః (పాయోవిపర్యయే। 

దత్వా౬ల్పం సుఖమల్పేన పహాశునా స|ప్రతన్యశే॥ 

యాతి నాశేషతాం రోగః కర్శజో నియళతాయువః। 

(వతిసన్నివ విష్కంఖె శ్రార్య లేఒ| తాతురోహి తైః 

(వతివదార్థము : విపర్యేసతి =సాధ్యలకవణములు లేనిదగుచు; ఆయు 
షఃడాజీవితము యొక్క; శేషత్వాత = తీణించనందువలన (చంపుటకు సాధ్యము 
కానిదై ); పాయఃడాతరుచుగా; పథ్రై రః =నియమిత ఆహార వివారాదులచేత; 

యావ్యః =యావ్యముగా; కుర్యాత్ =చెయవలెకు; సః అట్టి వ్యాధి; చికిత్సి 

తన=ావై ద్యచికిత్సతో; అల్చం=ాస్వల్స మెన; నుఖం=నుఖము; దత్వా 

ఇచ్చి; పునః=మరలు; అల్చెన పాతునా వన్వల్పకారణముచేత; (పతన్య కే= 

వ్యాపింప చేయబడుచున్నది; కర్మజః =దుష్కూత కర్మవలన పుట్టిన; రోగం 

రోగము; నియతాయుప.ః =నిర్ల యింపబడిన జీవితమును న అశేషతాంయాతి = 

నశింపచేయదు (చంపదు కూడ); అ(తడాఈ యాప్యవ్యాధియందు; ఆతురః= 

రోగి; హిత ః హి తాహారవిహారాదులచేత; యథా=ఎట్లు; పవిష్కం భై 8= 

దూలములచేత;  |పతతన్నివడాపడుచున్న అ ఇంటివలె; ఛార్య తచధరింపబడు 
చున్నదో; తథాడఅట్టు; ఆతురఃడారోగి; ఛార్య తెహాధరింపబడుచునాటడు. 

తాత్సర్భంయు : అసాధ్య లతణములు క లవ్యాధియెనప్పటికిని పధ్యమైన 

ఆవోర విహారాదులసు సవించుటవలనను ఆయురాయము మిగిలి యున్నందునను 

సాధారణముగా రోగి మరణించడు. కొద్దిపాటి చికిత్సతో రోగి కొద్ది సుఖమును 
పొంది అన్తే స్వల్పమైన కారణమును పురస్కరించుకొని మరల వాధ్యి ఎక్కువ 
యగుచున్నది. దినికి కారణమిట్లున్న ది. ఎట్లునగా యాప్యవ్యాధి పూర్వ్యజనము 

నందలి ఈ జన్మము నందలి కర్భులవలన పుట్టిన కారణముచేత రోగికి 

ఆయుర్తాయము నియత మె యుండుసు. ఇందువలన వడుచున్న ఇంటిని 

_న్తంభములు రతీ.౦చునట్లు ఈ యాప్యవ్యాధి మానవుని శాంతముగా నుంచదు 

మరియు ఇది వ్యాప్య వ్యాధి స్వరూపము. 

_.. శళిలేఖ: పథ్ర్యైః అనగా ఆహార విహారములని యర్థము. . 

"మూ పరో ౬సాధ్యః (కియా ర్వాః (పళ్యాఖ్యేయో౬తి వర్తతే! 

తస్మా దుపేవ్య పవాసౌ స్థితో ఒత్యన్న వీపర్య యే॥ 

(భమ మోహారతి కరో దృష్టరిష్టోఒక నాళనః 

(వతివదార్థము : పరః=౭తదితరమైనది; (పత్యాఖ్యయః హచికిత్సించుటకు 
సాధ్యము కాని వ్యాధి; అసాధ్యః = అసాధ్యము; సర్వాః=సమస్తములై న; 

[కియాః చికిత్సలు; అతివర్త తేడాకుంటుపడుచున్న వి. తస్మాత్ =ఆసుఖసాధ్య 

లక్షణములవలన; అత్య నృ్వవిపర్య యే=మిక్కిలి నిపరీతముగ; స్థితవపవాఉన్నప్పు బే; 
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అసౌ=ాఈరోగి; ఉ పేశ్యుః డి "పేతం పదగినవాడు; తథా అశు; (భమ మోహో 
రతికరః౫| భమ మోహము ఆరతి ఏటినిచేయచున్నట్టి; దృష్టరిష్టః = అరిష్టలక్షణ 
ములు కనబడుచున్నట్ట; అకునాశనఃడాదృష్టీ మొదలగు ఇం|దియపాటవము లేన 
ట్టివాడు, ఉ పవ్యః=ఉ పేవీం పదగినవాడు. 

తాత్స్రర్యము ; (వళత్య్యాఖ్యయమనగావచికిత్సిం చుటకు అసాధ్యమైన 
వ్యాధియని అర్థము. అట్టవ్యాధి అసాధ్యము గా నుండును.పవ్యాధి అన్ని విధముల 

చికిత్సలను |వయోజనము లేకుండ శేయుచున్నదో మరియు తలతిరుగుట 
మనస్సు నిలకడ లేకయుండుట దృష్టి మొదలగు ఇం[దియములు సమర్థవంత 
ములుగా లేకుండుట మొదలగు లక్షణములను గలిగి యున్న దో అట్టి వ్యాధి విడిచి 
"పెట్ట దగినది. 

ళోలిలోఖ : “మోవహాః” అనగా కదలిక లేకుండుట అని అర్ధము. “అరతిః” 
నిలకడ లేకుండుట *అకనాళశనః”* అనగా దర్శనాది ఇం[దియములు నళించుట 
అని అర్ధము; 

ఎ.వ్వా, వై నుదావారించిన సుఖనాధ్య క్టచ్చ్భనాధ్య యా వ్య 
వపత్యాఖ్యయ రోగములను మొదట పరీక్షించి తదుపరి చికిత్సను (పారంభింప 
వలయును. అట్టురోగిని నిదానాది పంచకము చేత దర్శన స్పర్శ్గన [పళ్నము 
లను త్రివిధపరిక్షలచేతను పరీక్షించళ చికిత్స కుష్మకమించిన యెడల వైద్యుని 
క్రీ ర (పతిష్టలకు అతని జ్ఞానమునకు అతని ధనార్భనమునకు వోని సంభవించును. 

మూ. వ్యాధీన్ పురాపరీతైవ మారభేత తతః|క్రియోమ్॥ 
స్వార్థ విద్యా యళోవోని మన్య థా ధృవమావ్నుయాశ్ | 

లను; పరీక్య వపరీకించి; తతః = తదుపరి; క్రియాం = చికిత్సను; ఆరభేత = 
(పారంభిం చవలెను; అన్భథా= లేనియె డల, (అట్టు కానియెడల); స్వార్థ ఏద్య 
యశోవహేానిండన్వడాతనయొక్క.; అర్ధ ధనమునకు; విద్యాడావిద్యకు; యళ; = 
యకశస్సుకు; హానిం=ా[పమాదమును; ధృవం =నిళృయముగా; ఆప్ప్నుయాతి = 
పొందును. 

([పతివదార్థము : ఏవం =ఇట్లు; పులా = మొదట; వ్యాధీన్ pan వ్యాధు 

తౌత్సర్భంము: వనుదాహారించిన పద్దతిని పురస్కరించుకోని| వ పథమమున 
వ్యాధులను నిదానాదులచేత పరీక్షచేసి తరువాత వై ద్యుడు చికిత్స కుపక 
బుంచవలెను. అట్లు వ్యాధి నిర్ణయముచేయక చికిత్స కుప|క్రమించినయెడల 
చద్యుడు తన |దవ్యార్ణనము విద్యాకీ ర్రిమొదలగు వాటియొక్క (ప్రమాద 
మును సళ్చ్చయముగా అనుభవింపవలసివచ్చుమ. 
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మూ! సాధ్యయోరపి నంయోగో బలినోరా నత సొధ్యతామ్। 

విద్యాదసాధ్య మేవాతః సా ధ్యాసాధ్యసమాగ మమ్॥ 

నాసాధ్య స్పాధ్యతాం యాతి సాధో్యోయాతిత్వ సాధ్యతామ్! 

(వతివదార్డము : బలినోః = బలముతో కూడుకొన్నట్టి; సాధ్య 
యోరపి = సాధ్యాసాధ్యములయొక్క్కయు; సంయోగః = నంయోగము 

(కలయిక); అసాధ్యతామ్ = అసాధ్యత్వమును; యాతి = పొందుచున్నది. 
అతపవవైఅందువలన (నంయోగమను కారణమువలన ); నాధ్యాసాధ్య సమాగమ 

మపి = సాధ్య అసాధ్య వ్యాధులయొక కలయికలోకూడ; అసాధ్య మేవ 

అసాధ్యమనియే; విద్యాత్ = తెలిసికొననలయును. అసాధ్యః = అసాధ్యవ్యాధి; 

సాధ్యతామ్ =సాధ్యత్వమును; నయాతి = పొందదు; సాధ్యః = సాధ్యవ్యాధి; 

అసాధ్యతాం అ సాధ్యత్వమును; యా తీడాపొందును. 

. తాత్సర్భంయు ; సాధ్యలక్షణములతో కూడుకొన్న బలవంతుడై న వానితో 

కూడ అసాధ్య లకణసంయోగము అసాధ్యత్వమును కలిగించును. ఇందువలన 

సాధ్యాసాధ్య లక్షణాసంయోాగమును అసాధ్యముగా గు_ర్తించవలను. అసాధ్య 

వ్యాధి ఎప్పుడును నాధ్యవ్యాధిగా మారదు. కాని నాధ్యవ్యాధి తప్పక ఆప్పు 

డప్పుడు అసాధ్యత్వమును పొందును. 
కోలీలోఖి: సాధ్య అసాధ్య సనూగమముకూడ అసాధ్యముగా ెలిసి 

కొనవలయును. అశు ఏది అసాధ్య వ్యాధియో అది ఎప్పుడుకూడ సాధ్యత్వ 
మును పొందదు. కాని సాధ్యవ్యాధి అసాధ్యమును అప్పుడప్పుడు పొందును, 

మూ॥ పా దాపచారా న్టైవాచ్చ యా న్త్యవస్థాన్నరంగ చాః! 

(వతివదార్థయు ; గదాః రోగములు; పాదాపచారాత్ పాదచతుప్త 

యముయొక్క_ దొవనువలన; డై వాచ్చ = పూర్వజన్మ కర్మవలన; అవస్థాన్త 
రం=వేశే అవస్థను ( న్వరూపలకతణములు. మారుట) యాంతి=పొందుచున్నవి. 

తొత్త్రర్భంయు : పాదచతుష్టయముయొక్క అపచారమువలన రోగ 

ములు వాటి స్వరూప స్వభావములనువదలి వికృతి లక్షణములను పొ ందుననుట 

నిస్సంశయము. | 

- కోలిలోఖ : “ద్ వం అనగా అన్యజన్మమునందు వేసిన కోర్ళయని 

అర్ధము. 

బి. వ్యాం.: 'పూర్వజన్మంకృతం పాపం వ్యాధిరూపేణ బాధ కే,తచ్చాంతి 

రౌపష ధ్ర న్హానై రవహాోోమ సురార్చనై 8 అను [పమాణము _ నాధారముగా 

చేసికొని పూర్వజన్మమునందు చేసిన పాపకర్మ్శలఫలితము వ్యాధి రూపముగ్య పరిణ 
మించ గలదనియు అట్ట వ్యాధులకు యుక్తి వ్యవా[శయ బై వవ్యపాశయ చికి 

త్సలు "రండు ఏ చేయనలయుననియు భావము. కావున పూర్వజన్మము నందు 
చేసిన కర్మలు వ్యాధులుగాపుట్టి ఈ జన్మలో మానవుని హింసించు. 



కరి. | అష్టాంగనం గ్రహ వ్యాఖ్యానము 

మూ వరమాశీవిషవిషం దీప్తమగ్నిమయో౬పివా॥ 

ఉపయుంజీత నత్వారా వాదామిషి౦ కృపనౌజ్జనాత్ | 

(వకివదార్భియు:  ఆశీవిషవిషంచపాములయొక్క విషమును, దీవ = 

| పజ్వరిల్లుచున్న ; ఆగ్నిం=ాలఅగ్నిని; దీప అయోపివా= కాల్బబడన |, ఇనుమును 

కూడ; వై ద్యఃవవై ద్యుడు; ఉపయుంజీత ఉపయోగించవచ్చును; వరం=|[శే 

స్ట్రము; కృుపణాత్ డలోఖభగుణము గల; (కృపణ=ఒక నికి పెట్టక తానుతినక 

ధనమును గూడ బెట్టువాడు. లోభి, కుత్సితుడు); ఆర్తాత్ వ్యాధిచేత బాధింప 

బడు; జనాత్ =జనమునుండి; ఆమిషం=ాభోగింవదగినవస్తువు; నఉపయుం జీ త=ా 

[గహించరాదు. 

తౌల్న్రార్యాము : ఈ శరిరమునకు పాముయొక్క_ విషము, మండుచున్న 

అగి, కాల్యబడిన ఇనుము మొదలగు అనుపయుక్త వస్తువులను గూడ ఉపయో 

గించుట (శేస్ట్రమెన బె, కాని లోభగుణముగల రోగులనుండి ధనమునుమా [తము 

(గహించరాదు. 

కళిలోఖి : ఆమివం అనగా అర్థాదిక ౦ అని అర్ధము _గహింపబడినది. 

మూ, వరోభూతదయాధర్మ ఇత్యార్రేషు భిషగ్యర 8 

వర్తతే యస్తు సిద్దాదః న నర్వమతి వర్త తె॥ 

(ఎతివదార్థము : భిమగ్వరః వై ద్యశేష్టుడు; భూతదయా = నర్వ పా 

ణులయందుదయ,; వరః = ష్ట్ర మెన; ధర్మః ధర్మము; ఇతిడాఅని; విదిత్వా 

తెలిసికొని; ఆరేషుడారోగులయందు; వర తకె=ాఉండవలయును; సఃడాఅట్టి 
వైద్యుడు; సిద్ధార్థ 8 = అర్థసిద్దితో కూడినవాడై ; సర్వంహస డదాచారసం పత్తి గల 

జనమును; అతివర. తే =దాటుచున్నాడు. 

తాల్నెల్యూము : వై ద్యుడు సర్వ పాణులయందు దయగలిగి యుండుట 

(శేష్టమెన ధర్మమని [గహించి రోగుల విషయములో దయగలిగిఉండవలయును. 

భూతదయయే [పధానగుణముగాగల వై ద్య శష్టుడు సదాచార సంపన్ను 

లైన సమస్త (ప్రజలకు శిరోధార్యుడుగా నుండవలయును. 

లోకిలోఖ : సిశారః ాఅర్థసిద్దితో కూడుకొన్న వాడు; సర్వం హసదాచారు 

న జనమును అని అర్హము; అతివర_ శే అనగా వారివై న ఉండగలడని అస్థము. 
అ 

ల 

సర్వ *ష్టుడు అని భావము. 

ద్వితీయా ధ్యాయము సమాప ము 



న అపై అశ రాక POE 
అష్టాంగ సం|గహ బ్యాఖ్యా నవం 

తృతీయాధ్యాయము 

మూ. అథాతో దినచరా్య్రం నామాధ్యాయం వ్యాఖ్యాస్యామః। 

ఇతి వాస్మ్యాఒమహు రా|కే యాదయా మవార్ష యః॥ 

(పతివదార్గము ; అథ అటు తరువాత ;అత$ ఇందువలన; దినచర్య్యాం 

నామడాదిన చరకయను సేరుగల; అధ్యాయం=ాఅధ్యాయమును; వ్యాఖ్యా 

స్యామః = వ్యాఖ్యానిళచేదము; ఇకిహ ఇ దేవిధముగా; ఆఅ ఆయాదయః=ా 

అ|తెయుడు మొదలగు; మహార్ష యః దామహార్గులు; ఆహున్మ పలికిరి, 

తాత ర్భూయు : శిపో్య్యోపనయనీయమనునధ్యాయము నుపచేశించిన తరువాత 
దినచర్యయను ేరుగల ఈ అధ్యాయమును వ్యాఖ్యానించిదము. ' ఇక్లే 
ఆ తయాది మహర్షులు పలికిరి, 

కణిలేఖ ; ఈ తంతమున ఆయువును రతించుట (ప్రధానమైన విష 
యము. ఆయువును రతీంచుటకు రెండు ఉపొయములు గలవు. న్వస్థ వృత్తము 

మరియు ఆతుర వృత్తమని మంగళకరమగుటవలన, నస్వల్పముగ చెప్పవలసి 

యుండుటవలన, రోగికి మిక్కిలి ఉపయో గపడుటవలన మొదట న్వస్థవృత్తమే 
చెప్పబడినది. “అథాతో దినచర్యాం' అని (పతి దినమును నడచుకొనుటకు 

అవలంబిం-చచవలసిన పద్దతియే దినచర్య. 

మూ, న ర్త ఉతిమేళ్డీర్దా జీర్ణం నిరూపయన్ । 

,వలివదార్హమ స్వస్థః = ఆరో గ్యవంతుడు (రోగము లేనివాడు); 

ఆయుపః =ాఆయుస్సును; ర ళూర్దః ా రతించుటకొరకు; బీర్తాజీర్ణం ముందురోజు 

భుజించిన ఆహారము యొక్క జీర్ణ అజీర్ణమును; నిరూపయన్ = డానిర్లయించుచు; 
(బా హముహూా శ్రే ద బహ్మాముహూర్తమునందు; ఉట త్తి వలె క్ లేవ వలయును 

(నిద్రనుండి); 

తొత్సర్యము : ఆరోగ్యవంతుడు ఆయున్సును రతీంచుట కొరకు ముందు 
రోజు తాను భుజించిన ఆహారము జీర్ణమైనది లేనిది నిర్ణయించుకొని |బహ్మ 
ముహూర్తములో ని దనుండి 'లేవవలయును, 

ళోళిలోఖ : ముహూర్తమనగా శెండు నాడికలు. (బహ్మయోగ్యనై న 

కాలము యోగ శాస్త్రముల యందు రా తీియొక పక్సివు యామముణ 
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గీ అష్టాంగ సం్యగవా వ్యాఖ్యానము 

నిశ్చయింవ బడినది. ర్యాతికి పగటికి ఆ పశ్చిమ యామము సంధ్యా సంనర్ల 

కాలము కాగలదు. సంధ్యాకాలము నందు స్వప్నము (నిద) నిపేధింప బడినది. 

జో్యోతిశాస్త్రుమునందు సూరో్టదయము మొదలుకొని 26 ముహూర్తమని 

కలదు. ఆ సిద్దాంత మిచట సమన్యయించులుకు సాధ్యము కాదు. అన్నము 

జీర్ణమగు కాలములో నిదపోరాదు. అందు చె నుదాహారిం చిన సంధ్యా కాలము 

గూండ ని దించుటకు నిషేధింప బడినది. అరి యే (దవ్మాముహూర్హము. తెల్ల 

వారుటకు ముందు ఉ గంటలకు _ైహ్మాముహూ ర్త రమని . భావము: రా|తి 

భుజించిన ఆవారము జీర్ణ మెనది లేనిది నిర్ణయించుకొని నిదనుండి . లేవ వల 

యును. ఆహారము జీర్ణము కానియెడల ని దనుండి 'లేవకూడదు, 

ఎ౨.వ్వొూ : రా తియొక్క చతుర్జ శ ముహూర్తము [బావ్మాముహూర్త రము 

ముహూర్తమనగా ద్విఘటికా కాలము. ఇట (బాహ్మ్ ముహూ_ర్తమనగా 

ర్యా తియొక్క కడపటి యామము నందలి రెండు ఘడియల కాలముఅని ఏ. అర్థము. 

అట్టికాలములో స్వస్థుడు నిద్రనుండి లేవవలయును. న్వస్థుడనగా ఆరో గ్యవంతుడని 
భావముః (బాహ్మీముహూ ర్ర రము (బహ్మ్మజ్ఞానాధ్హ్ధయనాదులకు రాన్ 

కాలము (స్వస్థల క్షణము సుశుతములో నూ. అ. 15/48 శో) మదోవః 

సమాగ్నిశ్చు సమధాతు మల|కియః, (పసన్నా కేం (దియమనాః స్వస్థ ఇత్యభ్ 

థీయశే” అనీ చెప్పబడినది. చె నుదాహరించిన శ్లోకమును పురస్కరించుకొని 

సమమైన వాతాది దోషములు "జాఠరాగ్ని రసాది 'స_వ్రధాతువులు [తివిధములు 

శారీరక (కియలు గలవాడును నిర్భలమైన ఇంద్రియములు మనన్సు గలవాడును 

నగు న్వమ్టుడు (అనగా ఆరోగ్యవంతుడు) ఆయః పరిపాలనార్థము . బాహ్మీ 

ముహూర్తమున ని|దనుండి లేవవలయును. ఇట్టు మేల్కొనిన వానికి రోగములు, 

దర్శిదము ఉండవు. ఇచట న్వస్థః ఆని ఉదహరించి నందున రోగి (బాహ్మ్ 

ముహూర్తమున నిద్రనుండి లేవకూడదని (గహించ వలయును. 

మూ॥ జాతవేగః సముత్స్భృ జేత్ ॥ 

ఉదబ్బుఖోమూ|త శకృద్ద &ిణాభిముఖోనిశి। 

వాచం నియమ్య [పయతః సంవీతాంశో ఒవగుంఠితః। 
(వవ రయేక్ (ప్రచలితం నతుయత్నాదుదీర యేత్ ! 

నా మేధ్యమార్ష మృద్ధ స్మగోస్టానాకీర్ణ గోమయే! 

పురా న్లి కాగి్ని వల్మీకద మో త్మృష్ట చితిదుమే। 

ననాదీ పూజ్య గోర్కేందు వాయ్వన్నాగ్ని జలం|పతి॥ 
నచాతిరస్మృతర మహీం భయా శక్షోరిసు "కామతః। 

(వతివదార్జము ; జాతవేగః=మలమూ తాదివేగములు  (పవర్షించినవి 
కాగా; ఉదమ్ముఖః=ాజ త్తరాభిముఖము గలవాడై; |పాతః=ా|పాతఃకాలమున; 

మూ|తశక్ళత్ =మూ|త్రపురీషము; సముత్స్భ జేత్ డావదలవలయును; నిశిారా (తి 



ర్ తీయాధ్యాయమ న! 

యందు; దతీణాభిముఖః =దతణాభిముఖుడై ; సముత్సృ చేత్ =వదలవలయును; 
వాచంనియమ్య =మౌనమునుధరిం చి; [పయతః =వకా| గత కలవాడై ; నంవీ 

అాంగః =శరీరమంతయుకప్పుకున్న వాడై ; అవగుంఠితః శిర స్తా) ణముకలవాడై ; 
(వచలితమ్ =కదలిన వేగమును; (పవర్తయేత్ =[పవ_ర్తింప చేయవలయును; 
తుడాఅయి తే; యత్నాత్ =|పయత్నమువలన; నొదీరయేత్ = వెలిపరచ కూడదు; 
అ మేధ్య =అపరికుద్దస్థ్టలము; మార్గ =మార్షము; మృత్ మట్టి అధికముగా గల 

స్థలము; భస్మ=బూడిదగల స్థలము; గో స్టానారర్థ =ఆవుల మందలుగల (వచె 

శము; గోమయే=ాఆవుేడగల స్థలమునందు; న|పవ ర్తయేత్ వ శెచకార్యము 

నాచరించరాదు; పురా_న్సిక =| గామ సమీపమున అగ్ని=లఅగ్నికి సమీపమున; 

వల్మిక =పుట్టదగ్గర; రమ్య=ానుందరమైన; ఉత్యృష్టడా[పళ_స్హమెన; చితిడాస్మశా 

నము; ([దుమే=వృత్షము యొక్క |కిందుగ మీదుగ; న్యపవర్తయేత్ =శాచ 
కార్యము చెయరాదు; నారీాస్త్రీ సమక్షమున; పూజ్య వపెద్దల సమక్షమున; 

గో=ఆవుల యెదుట; అర్క నూర్యాభిముఖముగ; ఇందు=ాచందుని యెదుట; 

వాయ్వగ్ని జలం [పతి=వాయువు అగ్ని జలముల కభిముఖముగ; నపవర్త 

'యేత్ =శాచము నాచరించకూడదు; మహీం =భూమిని, అతిర స్కృత్య = 

(తవ్వక; న ఉత్స జేత్ =వదలకూడదు; యాదాతు=ఎప్పుడై తే; భయా 
చోరాది భయముచేత; అళక్ర్తావశారీరక బాధలచేత శ_క్తిలేకపోవుటచేత; 
కామతః =ాలఇష్థానుసారముగా; ఉత్స జేత్ విడువవలెను. 

తొత్బ్రర్యమయు : మలమూగతవెగములను విసరించుటకు కొన్ని విధులను 
వీధించుచున్నారు, ఉత్తరాభిముఖు డై (పాత: కాలమున, దవీ.ళాభిముఖ్బుడో 

రా తియందు మలాదుల విసర్ణ్జించ వలయును, మౌనమును ధరించి ఏకా గ 

చిత్తుడ శరీరమంతయు కప్పుకొని శిరస్తాంణమును ధరించి అ[పయత్నముగ 

మలాదులను వినర్జించవలయును. అపరిశుద్దపచేశముల యందు గోష్టమున 

"పెద్దల నమత్షమున సూర్య చం |దులక భిముఖముగ వాయువు జలము అగ్ని నమత 

మున పుట్టదగ్గర నృశానమున శెట్టుమీదగాని |క్రిందగాని శాచశకార్యముచేయ 

రాదు. భూమిని [తవ్వక శాొచము వదలకూడదు. చోరాది భయముచేత 

శారీరక భాధలచెత అశ కృతవలన ఇష్టానుసారముగ మలాదులను విడువవవచ్చును. 

కోళీలోఖ : బలాత్కారముగ మలాదులను విసర్హి ంచ| పయత్నించిన వాతా 

దులకు [పకోపమేర్పడును. “'మృక్' శబ్దమున కిచట పుట్ట (వల్మీక్య యని 

అర్ధము. 'పూజ్య' శబ్దమునకు గుకువు మొదలగువారని అర్థము. 
మూ॥ _ నివేగితోఒన్యకార్యః స్యాన్నాజి త్యాసాధ్యమామయమ్! 

(వతవదార్థము : __ వేగితః =మలమూత్రముల వేగము కలవాడై; అన్య 
కార్యః ఇతర కార్యములు కలవాడుగా, నభవేత్ ఉండకూడదు, సాధ్య 



కీల ఆష్టాంగసం గ్రహ వ్యాఖ్యానము 

మపి =సాధ్యమెనట్టి; ఆమయమ్ =వ్యాధిని; అజిత్వా=జయించక (చికిత్సచేయక ); 
న అన్యకార్యః భవేత్ ఇతర కార్యములు కలవాడుగా ఉండకూడదు. 

తాళ్ళర్భ్రూము : ఇతర "కార్యముల యందు చొరక మొదట మలమూత్ర 

'వేగములను వదలవలయును. అశ్లై చికిత్సా సాధ్యమైన వ్యాధిని వెంటనే చికిత్స 
చేసి ఆ వ్యాధిని శాంతింప చేయవలయును. 

మూ! నిశ్ళల్యాదుష్టమృత్సిండి పరిమృష్టమలాయనః 

ఆభ్యుద్ద్భతాఖిః కుచిభిరద్భిరస్ట్రైద్భిశ్చ యోజ యేత్॥ 

లేపగంధావపవాం శెచమనుత్వతిత బిందుభి॥॥ 

(వతివదొర్థము : నిళ్ళల్యా వాపు ఖ్రలు ముండ్లు లేనట్టి; అదృష్ట యోగ్య 
మెనట్టి (వేటిచేత దూషింవబడని); మృత్చిండడామట్టింయుం డలచే త; పరిమృష్ట= 
తుడిచికొనబడిన; మలాయనః వైగుదము కలవాడై ; అభ్యుద్భృళాభిః =నదితటాకా 
దుల నుండి కలశముచెతగాని దోసిలిచేతగాని తీసికొనిరాబడిన; శుచిభిః =పరిశుద్ద 
ములె న; అనుత్స తిత బందుభిః =| కిందబడని బిందువులుక్ల; అద్భిః నీళ్ళ చెత; 
లేపగంధావవాంా[పక్ళ_లకు కరుచుకున్న దుర్వాసనగల మలస్థానము; 
శాచండాశెచమును; యోజయేక్ చేయవలెను, 

తాత్ళల్యంయు : _ పరిశుద్దమెన యోగ్యమెన మట్టి ఉండలచెత గుదముకు 
తుడిచికొని నదితటాకాదుల నుండి తెచ్చిన ళు భమెన నీళ్ళతో (వక్కాలకు కరచు 
కొన్నది పోవునట్లు దుర్వాసన నశించునట్లుగా గుదస్థానము ళు భపరచవలెను. 

కోలిలోఖ: ఈ శ్లోకము నందు అభ్యుధృతాభిః' అని చెప్పుట నదీ తటా 
కాదుల నుండి నీరు తీసుకొనివచ్చి గుదమును శు భపరచవలయునే కాని నడుము 
వరకు నదిలో నే ఉంచి శౌచము నాచరించరాదని చెప్పుటకట్లు చెప్పబడినది. 
“లేవగంధావవాంి” అని చెప్పుట గుదము నందలి లేపము (పక్కలకు కరుచుకు 
న్నది) దుర్గంధము దేనితో నశింపబడగలదో అని అర్థము. “అనుత్పతితబిందుఖిః' 
అని చెప్పుట వలన |కిందబడిన నీరు పనికిరాదని భావము. 

మూ॥ స్పృష్టా ధాతూన్ మలాన [ళు వసా కేళనఖాంక్ళ్యు తాన్ 
స్నా త్వాభోక్రుమనా భు క్వాసుప్తాకముత్వానురార్చ నే! 
ర థ్యామా[ కమ్య చాశామే దుపవిష్ట ఉదజ్బు ఖః॥ 

ప్రాబ్బుభో వావివి క్రస్థోనబహి రాను నాన్యద్భక్ । 

అజల్పన్ను త్త రాసంగీస్వచ్రైరంగుష్ట మూలై ః॥ 
నోధృ తైెర్నానతో నోర్ట్వం నాగ్ని పశై వర్న పూతిభిః। 
నేన బుద్భుదజా రై రైక వాస్తార్చితైర్దలై *| 
నాన్టికపాణిర్నా మేధ్యవా న్రపాదో న శబ్బవక్। 



త ఎతీయాధ్యాయము ర్ట్ఫ్రీ 

(్రతివదార్థము : ధాతూన్ =ర _క్ష మాంస మేధో అస్థి మజ్జ శు[కములను; 
మలాన్ =మలమూ త్ర స్వేదములను; చ్యుతాన్ జారిన; అశుడాకన్నీటిని; 
వసావావనను; "కళ వెం డుకలను; నఖాన్ గోళ్ళను; స్ప్రజ్ఞ్యా=ళాకి; ఆనా 

మేత్ =ఆచమనము చేయవలెను; స్నాత్వాహస్నానముచేసి భోక్తుమనాః= 

భుజించుటకు కోరిక కలవాడై ; భుక్వాడాభుజించి; సుప్వావనిదిరించి; తుత్యా= 
తుమ్మి; సురార్చ నే= దేవతార్చన [పారంభించునపుడు; రథాభమా[క్రమ్య = 

మార్గమున సంచారము చేసిన తరువాత; ఉదజ్యుఖః ఉత్త రాభిముఖుడై ; 

పాజ్యాఖో వాహలేదా పూర్వాభిముఖు డె ;. దిళశంచదిక్కున; ఈతమాణః=ా 

చూడబడినవాడై ; వివిక్త స్థః=ఒంటరిగా. కూర్చున్న వాడై ; అజల్పన్ మౌన 
మును ధరించిన వాడగుచు; నబహిక్షాను= మోచేతులు వెలుపటి లేకుండా; 

నాన్యద్భక్ దృష్టిని మరల్బక్కు ఉత్త రాసంగీ=వస్తా్యచ్భాదనము కలవాడై ; 
న్వచ్చెః =.పరిశుద్దమైన; అంగుష్టమూల్నగ ౩=బొొటన|వేలుగుండా వె ళ్ళుచున్నట్టి; 

నోధృతై ౩= ఎడ తెరిపి లేనిధారతో ఇవ్వబడిన; నాఒనతీతః =వంచనట్టి; నోర్ట్వం=ా; 

మైకి లేవనట్టి; నాగ్నిపకై ప= కాచనట్టి; నపూతిభిః=ాచెడ్డవాసన లేనట్టి 
నఫేనడానురుగులేని; నబుద్భ్బుద=బుడుగలులేని; నత్నారె ౩= ఉప్పునీరు కానట్టి 

న పకవాస్తార్చితె ౩=౬ఒక చెతితో - ఇవ్వబడనట్టి; . జలై ౩=నీళ్ళతో: నాక 

పొణిః హతడిగాలేని చేతులుగల; నామెధ్యవా_న్ఫపాదః శుద్దమైన కాళ్లుచేతులు 

కలవాడై; నళబ్దవతి =శబ్దము చేయకుండా; ఆచామేక్ ఆచమనము చేయ 
వలను. 

_లౌత్స్రర్భాము ;  ఆచమనవిధిని ఇట్లు విధించుచున్నాడు,. మలమూ త 

విసర్ణనము చెసిన తరువాత నేకాక రక్తాదిధాతువులను మలాది మలములను వసను 
తాకినప్పుడు మరియు వెం (డుకలు, గోళ్ళు శరీరము నుండి జారి [కిం దవడనపుడు 

శరీరమునకు తాకినను స్నానము చేసిన తరువాత, తుమ్మిన తరువాత, దేవతా 
ర్చన చేయుటకు ముందు పూర్వాభిముఖుడై లేదా ఉత్తరాభిముఖుడై దిక్కునే 
చూచుచూ మౌనముగా ఒంటరిగా కూర్చుండి మోచేతులు వెలుపలికి లేకుండా 
శరీరమువై నుత్తరీయము కప్పుకొవి అంగుష్టమూలముగ న్వచృజలముతో ఆచ 

- మనము చేయవలయును. ఉప్పుగా నుండక బుడగలు లేక వేడిలేని నీరుగా నుండి 

దుర్గంధము లేక పరిళుభముగ నుండు జలముతో కాళ్ళుచేతులు శుభముగ 
(పజాళనము చేసికొని నిలబడక ఆచమనము చేయవలెను. 

కలిలేలి : “ఆచామేత్” అనగా నీటితో తాకవలెనని అర్థము. “వసా” 
యనగా నీటితో పోలికగల మేధస్సుయొక్క భాగము. ఈ విషయమునే చర 

కాచార్యుడు “కశుద్దమాంసస్యయన్నేహః సావసా పరికిర్షితా' అని నుడివెను. 
రథా్య్యమ్మాకమ్య అనగా మార్గమునందు సంచరించి అని అర్ధము. న శబ్బవల్ క 

అనగా జలపాన సమయమునందు శబ్దము చేయరాదు అని ఆర్థము, 



క్ అష్టాంగనం[గ్రహ వ్యాఖ్యానము 

మూ॥ వటాననార్కా-ఖదిర కరంజ కరవీరజతి!! 

నర్జారిమేడాపామార్ల మాలత్రీకుకుభోద్భవమ్। 

కషాయతి క్ర కటుకం మూలమన్యదవద్భళమ్॥ 
విజ్ఞాత పృతుంతుణ్ఞా [గ మృజ్వ(గ (గ్రంధి సుభూమిజమ్! 

కనీన్య[గ సమస్థాల్యం నుకూర్చ౦ చ్వాదశాంగులమ్॥ 

(పాతర్భుక్వా చ యతచవాగ్ళక యే ద్ద న్లధఛావనమ్! 

వ్యాప్య (తివర్ష |(త్రితయ జూ(ద్రాశ్రేన చ ఘర్ష యెత్॥ 

శనై స్తేన తతోదన్తాన్ దంత మాంసాస్య బాధయన్ | 

(వతివదార్జము : వట=మజ్జి; అనవడావేగిన (వచ్చమద్ది); అర్క = 
జిల్లేడు; ఖదిరడాచం|[డ; కరంజడా(కానుగు; కరవీరజంచవాడగన్నేరును; 
సర్ణ= సర్జవృతము; అరిమేదడాదుర్గంధిచం[డ, కంపుచం(డ; అపామార్గడాడ త్త 

క మాలతీవాజాజి; కుకుభోద్భ వమ్ =మద్దిలో మండి పుట్టిన; మూలం = 

"వేరును; కాష్టండాకాష్ట్రమును (క్రమ): కషాయ కటు తి క్రకండావగరు కారము 

చేదుగల దానిని; ఈద్భృశమ్ =ఇట్టి; అన్యదపి విజ్ఞాతవృకం = శెలిసిన (గురి 

గిన) మరియొక వృత్యమెనప్పటికి కూడ; మణ్ఞా(గం =వంకర లేని కొనగల; 
బుజువచమంచి కొనగల; అ్మగంధి =|గంథులు లేని; సుభూమిజమ్ =మంచివరిశుద్ధ 

'మెన భూమిలో పుట్టిన; కనీన్య[గ సమస్తాల్యం =కొనచిటి కెన ( వేలితో సమాన 

మైన లావుగలిగినట్టి; సుకూర్చుంచమెత్తనై న మంచి కుంచికగానున్నట్టి; చ్వాద 

శాంగుళం వం డెండంగులముల నిడుపుగల; మూలం=మూలమును; యత 

వాక్ =ామౌనముగలవాడై ; [పాతః=ా[పాతఃకాలమున; భు క్వ్వాచడభోజనము 
చెసి; దంతమాంసాని=ాదంతముయొక చిగుళ్ళను; అభాధయన్ = =బాధ పెట్టక 

(హింసించక); దంతధావనం వవండ్డు తోముటకుగాను; భక్షయేర్ =త్రినవల 

యును; వ్యాప్య =చంగల్వకోన్లు [తివర్ల (తికటుకములు (శుంఠి, పిప్పళ్ళు, 
మిరియాలు); తితయడా (తిఫలములు (కరక తాడి ఉశిరికలు); కాదా కేన 

'జేనెతో కలసిన; తెన=ఆ దంత కాష్టముచే త; శనై 82 మెల్లిగా; దంతాన్ = 

పండ్లను; ఘర్ష యేక్ = తోమవలయును (రుద్దవలయును). 

తాత్మ్రర్యోయు:  వైనుదావారించిన విధ్మిపకారము శౌచకార్యము నాచ 
రించి తరువాత దంతధావన కాన్టమును భఊించవలయును. మట్టి, వేగిన, జిల్లెడు 

మొదలగు కాష్టములతో పండ్లు తోముకొనవలయును. ఈ కాన్టములు వి 

అయినప్పటికిని వగరు, కారము, చేదురనములు గలవిగా ఉండవలయును. ఈ 

దంతకావ్యము వంకర లేక |గంథులు లేకుండ చిటికన వేలుతో" సమానమైన 
లావు గలిగి మృదువై. -న కుంచికవల ఉండి పం(డెండంగుళముల నిడుపు కలదిగా 

నుండవలయును. ఇట్టి పుల్లను మౌనము ధరించి (పాతఃకా లమున, భోజనము 
చేసిన తరువాత దంతముల యొక్క చిగుళ్ళకు బాధ కలుగకుండ దంతధావనము 

ఛెస్తికొనవలయును, = 



తృతీయాధ్యాయము కఫ్ 

క౭ిలెఖ: “విజ్ఞాత వృతం అనగా వృకములు మోహింప చేయు 

నట్టివి ఆకర్ష ణగలవి, అనక శకులు కలవిగా చూడబడుట వలన తనకు అెలిసిన 

కాస్ట్రమునే "(గ్రహించ వలయునని అర్థము. 'సుభూమిజంి అనగా సృశానాదులలో 

పుట్టినవి _గహించరాదని అర్థము. 'వ్యావ్య (తివర్ష (తీతయ ఇ దాశ్తే నీ అనగా 

చంగల్వకోష్ణు మొదలగు (ద్రవ్యములు ? గల ప్రదేశములు దంతధావనమును శేయ 

వలనని అర్థము, 

మూ॥  లిఖేదనునుఖం జివ్వోం జిహ్వనిర్లేఖనేనచ॥ 

తథా సన్యమల వె_రన్యగంఛా జిహ్వాన్య దన్రజాః। 

రుచి వై శద్యలఘుఆ*నభవన్రి భవన్తి చ! 

(వతివదార్థము : జిహ్వాని ర్లేఖనేనచడానాలుకను గీచునట్టి సాధనము చేత; 
బివ్యాం =నాలుకమ్; అనునుఖ: హబాధకలుగనీయక; లిఖీత్ = గి చుకొనవలయును 

జిహ్వాస్యదంతజాః = నాలుక నోరు దంతముల యందు పుట్టన; ఆస్యముఖవై రస 

గంధాః హనాలుకయందలి మలము; విరసత్వము, దుర్గంధములు; నభవంతి =ఉం 

డవు, తధా=అశే; రుచి ఎవెళర్యలఘుతాఃడారుచినై ర్శల్యము, అఘుత్వము; 

- భవని, =ాకలుగును. - 
ఓ హు 

— తాత్స్ళర్యము : నిశ్శ్ళబ్దముగ దంత ధావనము చేసికొని నాలుకను గీచు 
నట్టి సాధనముచే దంత మూలములకు భాధ కలుగనీయక నాలుకను గీచు 
కొన వలయును. నాలుకను గిచుటచేత నాలుక యందలి మలము, విరనత్వము, 

. నాలుక నోరు దంతములు వీనియందు దుర్వాసన, రక్తము మొదలగునవి కారుట,; 

.. దురద కలుగకుండును. రుచి నై ర్మల్యము, లఘుత్వము కలుగును. 

శ9లేఖ: _“జివ్వోనిశ్లేఖనేనచ' అని చెప్పుటచేత స్వర్గము, రజతము 
మొదలగు లోవేోదులచేత తయారు చేయబడిన సాధనములచేత కూడ నాలుక 
గిచుటకు. ఉపయో గింసవచ్చునని అర్ధము. తరువాత కొద్దిగా కూడ, దంతమాంస 
లను అాధింపక నాలుకను గిచవలయును. 

మూ॥ నా ద్యాదజీర్ణవ మధుశ్వాసకాస జ్వరార్చితీ। 

. తృష్టాస్యపాకవ్భాన్నే (త శిరః కర్ణామయీచతత్ ॥ 

(వతి వదొర్జమ : తత్ == ఆ దరతధావనమును; అజీర్ణ = అజీర్ణము 
వమధు=వాంతి; శ్వాస=శ్వానము; కాసవాదగ్గు; జ్వర జ్వరము; అర్జి తీ అర్జిత 

వాతము; తష్టాడాదప్పి; ఆన్యపాక్ =ముఖపాకము; వాక్ = వ్యాదయము; 

నే త్రడాచేత్రములు; శిరఃక రామయా=శిరస్ఫుకర్గ్డ ములు (చెవులు) వీనియందు 
రోగము గలవారు; నాద్యాత్ భుజించరాదు (నమలకూడదు). 

తాలత్ళర్భంము : అజీర్ణ ము, వాంతి, శ్వానము, కానము, జ్వరము, అర్షిత 

వాతము, దప్పి, ముఖప్రాకఘు అను రోగములు కలవారు; హృదయము, 



కథ అష్టాంగ సంగ్రహ వ్యాఖ్యానము 

తొమ్ము, నేత్రములు, శిరము, కర్షములు, కొనియందు రోగనములుకలవారు; దంత 

కాష్టములే దంతధావనము చేసి కొనరాదు. 

కోళిలోఖు ; “ఆమయి అను శబ్రముచే రోగపరాక్జాయముగా [గహింప 

వలెను. ఈ శబ్దమును వాదాదులతో 'అన్వయించవలెను. 

మూ! "దై వశ్లేష్మాత్ శారిష్టవిఫీతధవధన్వబాన్! 

బిల్వవంచుళ నిర్గుండీశి (గుతిల్వక తిందుకాన్ ॥ 

కోవిచదారశమీపీలు పిప్ప లేంగుదగుగులూన్ ॥ 

పారిథభ[(గ్రకమమ్లీ కా మోచ క్యౌాశాల్మలీంళణమ్॥ 

స్వాద్వమ లవణం శుష్కుంసు షిఠంపూతి పిచ్చిలమ్, 

(వతివదార్థము | శ్లేష్మాతకడావిరిగిచెట్టు; అరిష్టపకుంకుడువెట్టు;  విఖీ 
తక కరక చెట్టు; ధవ౫=ఉ మ్మెత్త చెట్టు (చం డచెట్టు); "ధన్వజాన్ =మెట్ట నేలలో 
వుట్టిన వృకములను; విల్వవమాశేడు; నంచుల=అశోకము తినానము, (పబ్బ 
చెట్టు); నిర్గుండడా వావిలి; శ్యగు మునగ; తిల్వక =లొొద్దుగుచెట్టు; తిందుకాన్ = 
తుమికి చెట్లను; కోవిదార =ఎట్జకాంచనపుచెట్టు; శమీ =జమ్మిచెట్టు; పీలు=ాగోొలు 
గుఇెట్టు (శాటిశెట్టు); సిపలీ హపిపలిబెట్టు; ఇంగుదచగారబెట్టు; గగ్గులూన్ = వా 
గుగ్గిలపుచెట్లను; పారిభ్యదక = చేవదారుబెట్టు ( వెపచెట్టు, మునగచెట్టు );అమ్టీకా=ా 
చింతచెట్టు; మోచకొర =అరటిశెట్టు (బూరుగుచెట్టు) ; శాల్భ లీం=ాబూరుగు 
చెట్టును; శణసు =జనుమును; వనై అదాత్ తినరాదు (పండ్డుతోమరాదు) 
చనురియు; స్వాద్వన్హులవణం వతీపు, పులుపు, ఉవ్పుగాను; శుష్కుం=ఎండిన 
దానిని; నుషిర ౦= బెజ్జ్టముగల దానిని; పూతీ =దుర్గంధముక లదానిని; పిచ్చిలం=ా 

సడలినదానిని; నకచాపిఅద్యాత్ = ఎప్పుడునూతినహాదు. 

_తాత్చార్రూము :; విరిగిచెట్టు మొదలగు వాటి వుల్లలను, తీపి పులుసు 
ఉప్పురసములు గలచానిని, ఎండినదానిని, బెజ్జముగల దానిని, దుర్గంధము గల 
పుల్ల అతో ఎప్పుడునూ పండ్లను తోముకొనశాదు. 

మూ॥ పలాళమాననం దంతధావనం పొదు కేత్య కేక్ 
[వతివదార్థ ము : పలాశం=ామాదుగను; ఆననం వఆననముగాను; దంత 

ధవనం =-దం తథావనమునకుగాను; పాదు కేవపాదుకలుగాగాను; త్యజేత్ = 
వదలవలెను. 

. తాత్పర్యము. మోదుగను పండ్లు తోముటకుగాని పీటచేయించి ఆస 
నములుగా, ఉపయోగించుటగాని, పాదుకలు చేయించుటకు గాని ఉపయోగ 
పడవు. కావున వాటిని = చు నుదహరించిన వాటికి ఉపయోగించరాదు. 

మూ. దంశాన్యూర్వ మధోఘుర్టేక్ ప్రాతస్సింశేచ్చలో చ చే! 

' ' లోయపూర్లముఖోగీష్మ శరదోః శితవారిణా॥ - 
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(నతివద్గార్థము ; అథోదనాక్ = కిందివండ్లను; పూర్వం= మొదట; ఘార్టేత్ 
=తోమవలళెను (రుద్దవలెను.ః (ప్రాతః ఉదయము ((పాతః కాలమున); లోచనే 

ఇ నేత్రములను; (ప్ర ళరదోః = | గీమ్మబుతువు శరద్భతువుల యందు; తోయ 

పూర్ణముఖస్సన్ నీటితో నింపబడిన ముఖముగలవాడగుచు ; కీతవారిణా= చల్లటి 

నీటితో; సించేక్ =తుడువవలను, 

తాత్పర్యము ; దంతకాస్ట్రముతో పండ్లు తోమునపుడు ముందుగా 

[(కిందు భాగమునగల వలువరుపను “త్తోన్సువలెను. ('పాతఃకాలమున (గీష్ము కర 

దృతువుల యందు వీటితో నింపబడిన ముఖముగలవా డై చల్రటినీటితో 'న్మేతము 

లను తుడుపవఠలను, 

ళ9లేఖల: '“గిమృశారదోః' అని చెప్పినండు వలన ఇతర బుతువుల 
యందు చల్లటి నీటితోకాక వేడినీటితో విధిని అనుసరించి న్మేతములను 

తుడువవలెనని భావము, కాని అన్ని బుతువులయంధును వైనుదాహారించిన 

విధి అనివార్యము, 

మూ॥ [వణమ్యుదే'వాన్ వృద్దాంశ్చ మంగశాష్ట్రళతం కభక్। 

కృణ్వన్ కాంచన విన్య స్తం సర్పిఃపశ్యేదనంతరమ్॥ 
(వతివదార్థము ; దేవాన్ =దేవతలను; వృద్దాంక్చ =వృద్దులను (కు); 

(పణమ్మ్యడానమస్ళ రించి; మంగళాష్ట శతం =దూతాది "ిజ్ఞానీయమునందు చెప్ప 
బోవు మంగళమును; కుభం డామంగళ మైన దానిని; శృణ్వన్ =వినుచు; 
అనంతరం=ాతరువాత; కాంచన విన్య_్త స్తంచబంగారు భాం డమునందుం చబడిన; 

సర్చిః = నెయ్యిని; పశ్యేత్ =చూడవలళెను, 

తౌత్ఫ్రర్యంము ; దూళతాది విజ్ఞానీయమునందు చెప్పబోవు మంగళకరము 

లైన విషయములను వినుచూ జేవతలికు, వృద్దులకు నమస్కరించిన తరువాత 
బంగారు పాతయందుంచబడిన నెయ్యిని చూడవలెను. 

మూ! సావీరమంజనం నిత్యం హితమళ్షో నతో భ 'ేత్! 

లోచనే శేనభవతో మనో నూక్ష్మదర్భనే॥ 

వ్యక్త (తివశ్చే విమలే నున్నీగ్డ ఘనపమ్ముణీ। 

(వతివదార్థము * తతః = తరువాత; సౌవీరమంజనంచసొబీరాంబజన 

మును; నిత్యం = పతిదినమును; అక్షోః = నేత్రములకు; హితం మంచిదిగాన; 

భ జేత్ దాసేవించవలెనుు కేన = ఆ కో అంజనమువేత; లోచనే = = నేత్రములు; 

మనో శ్రే=ాసుందరమైనవిగా; సూక్ష్మదర్శనే=నూత్యుమైన రూపమును చూచు 

నట్టివిగా; వ్య క (తివళ్లే=ఎరుపు తెలుపు నలుపు రూపములు వ్య కృములుగా 

నుండుటవలన; వివలే=ని నిరలములుగాను; నుస్ని గ్గ ఘన, సతుణీడా మనుసై న 

గట్టివై న ఇెస్ఫలుగలివిగానుు, థభవత॥ ఉండును (అగుచుండును)); 
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తొల్బర్యూము ; ; దంతధావనము చెసిన తరువాత కన్నులకు _శప్టమెన 

సౌవీరాంజనమును పతి దినము కన్నులయందు అంజనము (కాటుక) వేసికొన 

వలయును, ఇట్లు కన్నులలో ప్రతినిత్యము సౌవీరాంజనమును చేయుటవలన 
"నేత్రములు స్నిద్దముగ, ఘనమైన రెప్పలు గలవిగా స్పష్టమైన "ఎరుపు తెలుపు 

నలుపు రంగులు గలవిగ నిరశ్రలముగ నూత్షవస్తువులను చూడతగిన సామర్థ్యము 

గలవిగ అగును ॥ 

మూ!) చతు న్తేజోమయం తన్యవి శేషాచ్చే మ్మణోభయ క్! 

యాజయేక్ సవరా(లేఒస్కాత్ (సావణార్థం రసొంజనమ్॥ 

తాత్ఫ్రర్ళయు : చతుః డానే[ త్రము; శేజోమయం=అగ్ని భూతాధిక్యత 

గలది; తన న్య అఆ నే్నేశవ ఎనక్కు; విశేపాక్ విశేషముగా; శ్లేవశ్రిణం ౫ శ్రేవశ్రివలన; 

భయం =భయము; అసార్చైత్ ఇందువలన (దీనివలన); న_ష్పరా| తేడావడు దినముల 
లోవల; (సావణార్థం ౫ శ్లేషరికరుగుట కోరకు; రసాంజనశి దారసాంజననును; 

యోజయేత్ (పయో గించవలయును. 

తౌల్ళర్యోయు : సత్రములు అగ్ని భూతాధిక్యతగలవగుటచేత వానీకి 

విశేవముగ కఫముచే ఉవ|దవము కలుగును. కావున కన్నుల నుండి నీరుకారు 
టకై వడు దినములకొక వార్యాయము చడార్వీక్వాథ "సముద్భవమను "పేరుగల 
రసాంజనమును 'నేతములయందు అంజనము వేసినకొనలయును;" 

౪౨9లేల : కంటికి వాతపిత్తముల కంశు శేఫశ్రదోపముల వలననే విశే 
నముగ భయము కలదు. ఇది వంచభూతాతగ్ణకమైన ఇంద్రియము. 

వూ అణు లై లం తతోనన్యం తతోగండదూషధారణమ్;. 

ఘనోన్నత. (వనన్నత్వక్ స్కంధ (గివాస్యవక్షనః॥ ప. 

నుగంధివదనాః న్ని గ్గనిన్వనా విమలేం[డ్రియాః! 

నిర్మలీపలిత న్యంగాభ వేయుర్న ప్యశీలినః॥ 

ఓవ్షమృటచ పారువ్య ముఖ శోవద్విజామయాః। + 

నన్యుఃసవ్వరోవఘో తాశ్చ స్నేవాగం డూవ ఛారోగాత్ ॥ 

ఖదిరశీరి వృజారి మేదాంబుక బల గహిః 3 

ఆరోచ కాన్య వైరన్య మలపూతి[ప్రనేక జిత్॥ 

సుఖోష్టోదక గండూ ఊ్యాయశే వ కృ )లామవమ్! 

(వ్రత్రివద్దాలయ = తతః తరువాత; 'అణ్బుతెలమ్ = అణుకై లమును; 
నన్యం వన సీత్యముగాను; తత౭=తరుచాత; గండూషధారణమ్ =గండూవమును 
(పుక్కిలి పట్టుటను); కుర్యాత్ =చెయనలెను; ఘనవా =వెడల్పు పొడవు లోతుగల 

ఘనవరిమాణముగల (దిటవుగల): [గీవ= మెడ; ఉన్నతవఎత్తయిన' నృంధ=ా 

మూవ; (వసన్నత్వక్ దానిర్ణలమైనో చర్య్ధుము!: సుగంధివదనాః =మంచివాననగల 
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ముఖము; స్నిగ్జనిన్వనాః =మధురన్వరము; వీమళలేం[దియాః జానిర్భలమైన ఇంది 
యములు; నిరగ్తిలీవలితవ్యం గాః =ముడుతలుపడుట _ (చరగాము) _ శెల్లగనగుట 
(వెం[టుకలు) నల్ధగానగుట (ముఖముమీద) ఉండక పో వుట; నన్యశీలినః =నస్య 

మును సేవించువారికి; భవేయుఃడాకలుగుకు; ఖదిర చం[ డ; శీరివు వాః= 

శీరివృతములు; కవల్యగహః=గండూవపము (వుక్కిలించుట); అరోచక =నోటికి 
రుచిలేకపోవుట; ఆస్యవై రస్యవఆస్య వై రన్యను (ముఖ్నవైరస్యము); మల 
పూతి=మలదుర్లంధము; [వనేకజిత్ =నోటనీరు వెడలుట వీటిని జయించును. 

సుఖోహష్టోదక =గోరువెచ్చ నీటియొక్క; గండూషెః =గంతూషముచేత; వ క్ 

లాఘవమ వవ క్ )లాఘవమును; జాయళే=కలుగుచున్నది. 

తొత్నర్యాము ౩ అంజనమును కన్నుల కలంకరించిన తరువాత నన్య 

కరర గండూష ధారణము [కమముగా చేయవలెను, నన్యకరత్హ నాచరించుట 
వలన దిటవుగలమెడ ఎత్తెనమూపు నిర్మలమైన చర్య్చాము, మంచి వాసన గల 

ముఖము, మధురమెన  కంఠన్వరము, నిర్భలమెన ఇం దియములు; 

చరడిమునై న ముడుతలు పడుట వ్యంగమను వ్యాధి లేకుండుట మొదలగు మంచి 
ఫలితములు కలుగును. గండూషము చేసినందువలన ముఖవై రస్యము మలదుర్గం 
ధము మొదలగునవి ఎప్పుడును మానవుని దరిదాపులకు రాజాలవు. 

కోలీలేఖ : వ్యంగమనగా ముఖమునందు నల్ల ని మచ్చలు అని అర్థము" 

ఖది రాదులచేత కవల గహము అరోచకాదులు లేకుండుటయే (పయోజనము'* 

[పసేకమనగా అన్యప్రావము (నోటనీరుకారుట). 

మూ. [(పాయోగికం తతోధూమం గంధమాల్యాది చాచలరేక్॥ 
ధూమాదస్యోద్ద్వజ (కూశ్రా వన్యుర్వాతకపామయాః! 

(వతివదొడ్డి యు: తతా అటుపిమ్మట; (పాయోగిక, ం=|పాణయో 

గికమను పేరుగల; ధూమం = ధూమపానమును; తతః = అటుపిమ్మట; గంధ 

మాల్యాది=- గంధము పూలమాలలు ధరించుట మొదలగునవి; ఆచౌశేశ్ -ఆచ 

రించవలెను (చేయవలెను); అన్య = ఈ విధమగు పమళను చేయువానికి; 

ధూమాత్ = ధూమపానమువలన్య ఊర్ణపజ[తూక్లాః నాక ంళమునకు వై భాగమున 
ఏర్పడు; వాతక ఫామమయాః = వాత శ్రేమ్మవికారములు; నన్యుః =ఉం డవు, 

తాల్ఫ్ర్మ్య్ంము; నస్యకర్మ గండూషధారముణను నిర్వ రించిన. తరు 

వాత [ప్రాయోగిక ధూమపానమును తదువరి గంధమాల్యాదులను ' ధరించుట 

చేయవలను. ధూమపానము విధీవిహితముగ నాశచరిఇచుటవలన కంఠమునకు 

వె భాగమున ఏర్పడు. వాతశ్లేమ్మవికారములు ఎప్పుడు ఉండవు. ' 

లళిలేఖ ; ఆదికబ్బముచేత వాసాదులము (గ్రహించవలెను: అతకసంధి 
యను "పేరుగల జ[తువునకు వై భాగమున (శిరన్సు వై భాగమున) వాతకఫము? 

వలన కలిగిన రోగములు ఉండవు, వ. 
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మూ॥ . ఆంజనో త్కేశితం ననస్యః కబనశై ర్వావ నేరితమ్॥ 

ధూ మేనక బళోత్కి-ష్టం [(కమొద్వాత కఫంజయేత్ | 

గంధ మాల్యాదికం వృష్యమల జీ ఘ్నం _వసాధనమ్॥ 

(వతివదార్థము : అంజన = అంజనముచేత; ఉక్కేశితమ = వెలివరుచ 
రు 

బడినది; వన్వైః = నన్యములచేత; వాతం = వాతమును; జయేత్ = జయించ 
వలయును; నావనా=నస్యముచేత; ఈరిత్రవా వెలిపరు చబడిన; కబ3 8 = కబళముల 

చేత; ఉతీ_ష్టం = వెలిపరు చబడిన; కఫం హక ఫమును; ధూమేన = భూమపానము 
య 

చేత; జయేత్ = జయించవలయును; గంధమా ల్యాదికం = గంధము, మాలలు 

మొదలగునవి; వృష్యం = వాజీకరణమును; అల మ్మీఘ్నం = దరి దమును పార 

[దోలునవిగను; [వసాధనం అలం కారముగను; స్యాత్ = ఉండును. 

తౌళ్ళర్భొము : అంజన నస్యకవల| గవాములచేత ధూమపానము చేతను 
వాతకఫములు రెండును శాంతించును. గంధమాల్యాదులను ధరించుటవలన 

వీర్యవృద్ధి కలుగును. మరియు దరి దము పోవును. శరీరమునకు అలంకారముగ 

నుండి సౌందర్యము నినుముడి ౦ప జేయును. 

శోళిలోల:  ఆలతీఘ్నండాదరిదమును పోగొట్టుట ' కాంతిని ఇనుమ 
డింప జేయుట, వాజీకరణము గంధమాల్యాది ధారణమువలన కలుగునని అర్ధము. 

మూ॥ చాసోనధారయ్యే్టీ ర్లం మలినం. ర క్రముల్భణమ్! 

మాల్యం నలంబం నజహీర్న రక్తం జలజాద్భ లే! 

వైవచా న్యేన విధృతం వ(న్ర్రం (పపష్పముపానవొ। 

(వతివదొర్జము: జీర్ణం = శిథిలమైన; మలినం = ముజికియెన 
రకం = =. ఎన న; వాసః = వన్రమును; నధారయేత్ హై కట్టుకొ "న; 

కూడదు;  మాల్యంాపున్పమును, లంబం=మాలలను; నధారయేిత్ వెధరించ 

కూడద్యు బహిఃహరాజమార్శమున కనబడుచున్న దానిని; నధార యత్ వాభరించ 
కూడదు; జలజాద్భతె = కమలమునువిడిచి; రక్తం = ఎజ్జనై నదానిని; నధార 
యేక్=ధరిం'చకూడదు; అన్యేనాఇతరునిచేత; విధ్భ తం విడువబడిన; వ్యస్త్రం=ా 

వ(స్త్రమును: నధార-యేత్ =ధరించకూడదు; అస్యెనవ= ఇతరునిచెత;. పిధృతం= 

విడిచి పెట్టబడిన; పుష్పం: పుష్పమును; ఉపానపొ =వెవ్వులను;నధార యత్ = 

ధ69చకూడదు. " - 

' తొత్సృళ్యుము : శిథిలమైన మురికిగానున్న _ ఎజ్జనైన - వస్త్రమును, 
పుష్పమును, పుమృమాలలను రాజమార్గము నందున్న పుష్పములను, కమల 

ములుతప్ప ఎజ్జిగా నున్న వేటిని కూడ ధరించరాదు... ఇతరులు. విడిచిన వస్త్ర) 
మును చెప్పులను, పుష్పములను కూడ ధరించరాదు, మరియు - శిధిలమైన 

వ్యస్త్రమున్లు ధరించకూడదు, 



కొళిలోఖు : మాల్యం అనగా పుష్పం అని అర్థం, లుబం మాలా మొద 

లగునవి ధరించకూడదు. కమలముతప్ప మిగత ఎట్లనె నవుష్పములను "వేటిని 

కూడ ధరించరాదు. ఇతరులు కట్టివిడిచిన వ(స్త్రృముసు ధరించరాదు, ఇన్తే పుష్ప 

ములను చెప్పులకు కూడ ధరించరాదు. 

మూ రుచివైశద్య సౌగంధ్య మిచ్భ్చన్వ క్తేఏణధార యేళ్॥ 

జాతీలవంగ కి ర్చూర కంకోల కటుకెః సవా! 

తాయబూరీనాం కిసలయం వానరం పూగ ఫలాన్విత మ్॥ 

రక్రపిత క్షశ్షీణ రూతోత్కుపిత చతుషాం! 

విషమూర్చా మదారానా మపథ్యం కోషిగాంచ తత్ ॥ 

పథ్యం సుప్తోత్టి తే భ కే స్నాతేవాంతే చ మానవే! 

ద్వివ[త్ర మేకం పూగంచ సచూర్త ఖడిరంచ తత్ ॥ 

~ 

(వలవదార్థము : రుచి. ,.ఇచ్చన్ మచి =నోటికికుచిని; వై శద్య= 
పరిశుభ్రతను; సొగంధ్యం = మంచివాసనను; ఇచ్చున్ = కోరుచున్నవాడు 
తాంబూలీనారంి = తమలపాకుతీ గలయొక్క; కిసలయం = చీగురుటాకులనుూ 

హ్యాద్యం=మనన్సున కింవై నదానినిగాను; పూగఫలాన్వితం=పోకలతో కూడు 
కున్నట్లిదియయు; జాతీలవంగ...కటుకై ౩=-జాతీ = జాజికాయ; లవంగ = 
లవంగము; కర్పూర = కర్పూరము; కంకోల =కంకోలము; కటుకె ౩నవాడా 

పూదీన మొదలగు కోటు దవ్యములచేతకూడక; వ_క్లే)ణ=ముఖముతో (నోటితో) 

ధార యేత్ =ధరించవలయును; ర కృపి త్త... చతుఫామ్- రక్తపి త్రడర కపిత్తము 

వతవీణ = కతతీణము; రూవేత్కుపిత = - రూక్షముశేత కోపి పింపబడిన 
చకుషాం = నేేతరోగములుగలవారికి; విష. , *“నామ్-విష = సర్బాది జంగమ 

విష పీడితులకు; మూర్భ=మూర్భరోగులకు; మదారానామ్ =మదముచేతపీడింప 
బడువారికి; శోషిణాంచ = రాజయవత్తి రోగులకును; తత్ = ఆ తాంబూలము 
అపథ్యం = హితమెనది కాదు. సుప్తోత్సికే = = నిదనుంచి. లేచినవానియందు, 

భుక్త = హై భుజిం చినవానియందు; స్నాశే = = స్నానము చేసినవానియందు. 

నం మరియు వాంతి చేసికొనినటువంటి; మాూనవే = మానవునియందు; 

సచూర్ణ ఖదిరం = నున్నము కాచును; ద్విపతం = రెండు తమలపాకులును; 

ఏకం వూగంచ= ఒక పోకయును; తత్ వాఅట్టిది (తాంబూలము); పథ్యవహిత 

మెనది, 

తొల్ఫర్యుము : మానవుడు నోటి సోభాగ్యమును, రుచీనీ, మంచీ 
సువాసనను కోరినట్టివాడై మామనన్సున కింవై నట్టి పోలికతో కూడుకొన్న ట్టి 
నాగవల్లీ దళములను (కేక తమలపాకులను); "జాజికాయ, లవంగములు, 

కర్పూరము, కంకోలములు, పూదీన మొదలగువాటితోకూడ “సీదించవలయును. 



ఇచ్చి 

గ్ర ఆష్టాంగసం గ్రహ వ్యాఖ్యానము 

చె నుదాహొరించిన తాంబూలము రక్కపిత ము గలవారికి, క్షత తీణులకు 
నేతరోగములు గలవారికి సర్పాది దష్ట్రులకు, మూర్భ రోగులకు మదముచేత 
పీడింపబడినవారికి రాజయవస్తరోగులకును వథ్యకరమై నది కాదు. 

వైన వర్ణించిన తాంబూలమునకంళు న్వల్చ్పమార్చుతో మరియొక పద్ద 
తిని ఇచట విధించుచున్నాడు. భోజనము చేసిన తరువాత, స్నానము చేసిన 
తరువాత, వాంతియెన పిదవ |పతిపుగుషుడు కాచు నున్నము ఒకపోక రెండు 

తమలపాకులతో కూడిన తాంబూలమును సేవించనలయును. కది మిక్కిలి పథ్య 

కరమైనది. 

ళలిలోఖల: కినలయ శద్దమునకు పల్ల వమని యర్థము, పల్ల వమనగా చిగు 

రుటాకు. మరియు రక పితాది ఉప్యదవములిచేత కీడింపపీడువానికి ఈ ళాంబూ 

లము మంచిది కాదు. . రూ కేణకుప్తాని చతమూంపి వషాంఆే రోమోత్కు పిత 

చతువః తేపాం అనినమానము, 

మూ॥ ఉపి స్టేత౭ తోఒశ్యర్థమ స్టేష్యర్థాను బంధిషు! 

నిందితం దీగ్పమప్యాయు రసన్నిహిత సాధనమ్॥ 

కృషిం వణిజ్భాం గోరజా ముపొయెర్షణినం నృవమ్॥ 
లోకద్వయావవిరుద్దాంచ ధశనార్జీస సం(శయేత్ [కియామ్! 
ముక క్ల వేగళ్ళ గమస్న్వప్నావోర సభా(స్రీయః॥ 

(వలివదార్భియు ఇ తతః=ాఅటుతరువాత: అత్యర్థం =మికిి-లి; అర్థాను 

బంధిషు=సంపాదనకు హాతువులై న; అగ్థషుడాకార్యములయందు, ఉతొప్తేత= 
మెలొనవల యును ([వయత్నించవలయును); యసాగ్రిక్ =ఎందువలనననగ్యా; 
దిర రమపి=పొడ వై 'న వ దెనను; ఆయుః = జీవితము; అనని హిత సాభనమ్ =చారి 

ద్యముతో కూడికొన్నట్టిదని; నిందితమ్ = గర్హి ౦పబడినది;త థా అశ్తు; ధనార్టీ= 
ధనమును కోరువాడును; క్ళషిం =ావ్యనసొయమును; వణిజ్యాం =వ్యాహార 

మును; గోరజూంవాఅవులను రతించుటను; లోక ద్వయా వవిరుద్దాంచ ధనలా భ 
హతువైన ఇవావరలోక ములకు పిరుద్దము కాబట్టి: [క్రియాం =పనిని; ఉపా 

మెః=వె జెప్పిన ఉపాయములచేత గుణినండానద్గుణవంతుడై. న; నృపం 
రాజును; 5 నం[శయేక్ =ఆ| శయించవలెను; చడామరియును; ముక క వేగం ఉత్స 
ర్జ్నము చేయబడిన మూత్రపురీషాది వేగములు గలవాడై; గమన ,..(స్త్రీియ — 
నవా నడచుటను; స్వప్నా హని దించుటను; ఆహార భుజించుటను; నభాః = 
సభలను; (స్ర్రీయాడా స్త్రీలను; (సేవించవలెను). 

లొత్బ్రర్యమూ : తరువాత ధనసంపాదనమునకు హేతువుల్లైన కార్యము 
లయందు మిక్కిలి (వయత్నశీలుడుగా నుండవలెను. ఎందుకనగా దీర్ష కా లిక 
యైన ఈజీవితము దారి ద్య్యముతో ముడివడియుండుట నిందించబడినది. అన్తే ధనా 
ర్ణనమున కుప్మకమించువాడు ఇవాపరములకు విరుద్ధము కాని వ్య వసాయము, 



తృతీయాధ్యోయము థ్రీ 

వ్యాపారము, గోరక్షణ మొదలగు ఉపాయములచేత గుణవంతుడై (పభువును 
పొంది ఈపనులను ఆచరించ వలయును. మరియు ఇతరత్ర విపులీకరించు. 

మూ|తపురీషాదివేగములను వినర్జించిన వాడై గమనము, న్వవ్నము, ఆవో 

రము, నభా, (స్త్రీలు మొదలై న వాటిని సేవించవలయుకు., 

ఫోలిలోఖ : ధరార్జనకు హేతువుళశై న కార్యములందు మిక్కిలి జాగ 
రూకుడై_ [ప్రయత్నించ వలెను. అనన్నిహిత సాధనం అనగా చారి(ద్యయుక్త ౦ 

(చారి[ద్య ఎముతో కూడుకొన్న గట్టిది అని వ్యాఖ్యానించబడినది) ధనలాభ హపేాతుకీం 

ఉభయలో కావవిరుద్దాం అవగా ధనలాభమునకు కారణమై ఇహపరములకు విరు 

ద్ధము కానట్టిది అని అర్థము, 

మూ॥ పాణినాఒలభ్య నిపష్కామే [దత్న పూజ్యాఒజ్యనుంగలమ్॥ 

సాతవ[త పర[శ్రాణో విచ లేద్యుగమా (తద్భక్ | 
నిశిచాత్యయి కే కారే దండీమౌలీ సహాయవాన్ ॥ 

(ప్రావృశ్య పర్యళు |[చా_కా స|ప్రావృత్యశిరో2 వాని! 

(నతి పదార్థము : రత్నపూజ్యా౬ జ్యమంగ ళమ్- రత్న =నవరత్న ములను; 

పూజ పూజకు పయుక. ములై న (దేవ్యములను; ఆజ్య = నేతిని; మంగళమ్ = 

మంగళకర వస్తువులకు; పాణిసాడాశేతితో; ఆలభ్య=పూజతో తాకి (కార్యార్లి 

యె); నిష్యమేత్ = బయలు దేరవలయును. (బయలు దేరునపుడు); సాజతప।[త 

పద|తాణః=ాఛ|త్రము పాదరకలతో కూడినవాడై ; విచనేత్ =నంచరించవలెను; 
నిశి=ర్యాతియందు; అత్యయి క=మిక్కిలిప్రయోజనముగల (అత్యవసర పరిస్థితు 
లలో); దండేడాకల్ల; మెిలీ=తలపాగ; (వీటి); నహాయభాన్ =సహాయము ల 
వాడై ; తథాడాఅశ్లు; రా[కెడరా|తీయందు; శిరః శిరస్సును; (పావృత్య= 

కప్పుకొని; పర్యశేక్ =ానంచరించవలెను; అహానిడాపగటియందు; శిరః = శిర 

న్ఫును; |పావృత్య క ప్పుకొని; నపర్య కుతి హతిరుగకూడదు. 

తాళ్ళర్రము : కా ర్యార్చియె ఇంటినుండి బయలుదేరువాడు రత్నాాదు 

లను పూజించి వాటిని చెతిలో స్పృశించి బయలుదెరవలెను. మరియు ఛత్రము, 
చెప్పులు ధరించి ముందు భాగమును శెండు చెతుల పొడవు చూచుచు వెళ్ళ 
వలెను. రాతియందు అత్యవసర పరిస్థితులలో వెలుపలికి వెళ్ళనలసి వచ్చినపుడు 

చేతిలో కోట్లను తలకు తలపాగను ధరించి వెళ వలయును. మరియు రాత్రులందు 

శిరస్సును 'కప్పుకొని వెళ్ళవలయును. ఇ పగలు శిరస్సును కప్పుకొనకయే తిరుగ 

వలను. 

లేఖ 1 యుగమాత్రదృక్ అనగా యుగః హస్త ద్వయం ఆనీ చెప్పుట 
వలన ముందు రెండు. చేతుల పొడవు మార్గమును చూచుభు అని అర్థము. 

ఎందుకనగా మార్గము నందు నిషకీటకాదులు రాళ్ళు మొదలగు వాటి" వలన 

జనించు భయము “వలన అని చెప్పబడినది. “నిశి అత్యయికే కార్యేవిచశేత్* జని 
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చెప్పినందు వలన (ప్రయోజనము గల కార్యము నందే రా|తులందు సచంరించ 

వలనని భావము. లేనీ యొడల రా తియందు సంచరిం చరాదు., 

మూ॥ చెత్యవూజ్య ధ్వజాళ_ న్రఛాయా భస్యతుపా ళుచీన్ | 

నా[కామేచ్చర్క-రాలోస్ట బలిస్నానభువోనచ। 

(వలివదార్జియ ౩ చైత్య. ..శుచీర్ చై త్యడామరుభూమి; పూజ్య 
గుువు మొదలగు వారియొక్క; ధ్వజ ధ్వజముయొక్కా; అశ _స్తడా[వశ_స్తము 

కాని వషువుయొక్కా; ఛాయా వానీడను; న ఆ కా మెత్ =పాదములచెత దాట 

రాదు; భస్మ = భన్మము; తుషా=ఊక; అశుచీన్ = వరిశు[భముకాని వాటిని, 

తథా=ైలశే; శర్క_రాడాశిలాచూధ మును; లోష్టవామట్టిబిళ్ళను; బలీ = బలిని; 
య ణా లు రలు 

స్నా నభువః స్నా నభువిని; న ఆ|కామెత్ దాటరాదు. 

తాత్న్రర్యము : చెత్యాదులయొక- వీడను కాళ్ళతో "దాటరాదు. 

మరియు భస్మమును ఊకను శిలాచూర్జ మును ఎవడైనా స్నానముచేసిన (పడేళ 
మును డాటరాదు. 

ళరేల: న ఆకానేక్ అనగా కాళ్ళతో దాటరాదు అని అర్ధము. 
పూజ్యః అనగా గురువు మొదలగువారని అర్థము. అశ _సమనగా మంగళకరము 

కాని వస్తువని అర్థము. “శర్కరా' అనగా శిలాచూర్ల నుని “బలిః* అనగా భూత 
ములకొరకుంచబడిన ఉపవారమని, 'స్నానభూః' అనగా ఎక్కడ ఎవడుచేనెనో 
అనియు అర్థము. 

మూ మధ్యాహ్న సంధ్య యో రా(తావర్ధ రా(తే చతుమ్పథం॥ 

ననేశాత నశర్వర్యాం పృవవై త్యం నచత్వరం। 
_ నూనాటవీ ళభూన్యగ్భ వా శృశా నాని రి వాఒపిన!। 

(వలివదార్జము : తథాడావై నచెప్పినళ్లు; మధ్యా ప్న మధ్యాహ్న 
సమయమునందు; సంధ్య యోః సంధ్యాకాలములందు; రా|శతెజారా|కియందు; 
అర్ధరా|కెడాఅర్దరా| తియందు; చతుష్పుధం వనాల్లుమార్గ ములకూడలిని( చౌరస్తా); 
నసేవేక్ = సేవించరాదు; తథాడాలసే; శర్వర్యాం పసం పూర్త రా| త్రీియందు; 
వృవవై త్యం =ఒకవృతమును; నసేవేత్ = సేవించరాదు; చత్యరండాబణావిడిని; 
నసేవేక్ = సేవింఛరాదు; సూనాటవీ, , .శ్శశానినీ- సూనాటపవీ = దట్టమైన; 
అడవి; కూన్యగ్భవావావిడిచి పెట్టిన యింటిని; శా నాని=శ్ళశానములను (మకు 
భూములను); దివానపి దపగలుగూడా; నసేవేత్ =ెసీవిం చరాదు. 

తాత్ళిర్టూము : మధ్యాహ్నూమునందు సంధ్యాకాలములలో రాాతుల 
యందు అర్ధ రా తియందు నాల్లు మార్గముల కూడలిని' సేవించరాదు. ర్యాతి 
యంతయు ఒక వృతమును చావడిని సేవించరాదు. భయంకరమైన అడవిని 
విడిచిన ఇంటిని. శ్యశకానమును పగలు కూడా సేవించరాదు. 
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కోలిలోఖు : మధ్యాహ్నాదికాలములందు చతువ్పుథమును సేవించరాదు. 

“శర్వ ర్యాం అనువదమునకు వ్యాఖ్యానమునందు రా[తియంతయు అని అర్భము- 

చెప్పబడినది. వృవచ్రైత్యము అనగా వృ జా దెకం అని కలదు. చత్వరం౦ అను 

పదమునకు |తిపధము, మూడు మార్గముల కూడలి అని చెప్పిరి. మరి కొందరు 

(గామము వెలుపల వి|శాంతి గృహమని విశదిక్షరించిరి. మరికొందరు (గామీణ 

సమాజస్టానము (చావడి) అని నుడివిరి. ఏదై తే చత్వరమని లోకమున (వసిద్దముగా 
నున్నదో నూనాటవీ శబ్దమునకు “వధారణ్యం' అను నర్జము నిర్వచించ బడినది. 

మూ! నహుం కుర్యాచ్చవం వూజ్యం (పళస్తాన్ మంగళానిచ | 

నా&పసవ్యం వరి కామే న్నేతరాణ్యను దక్షిణమ్॥ 

చతుప్పథం నమనస్కుర్యాత్ [పజ్ఞాతాంశ్చ వనన్నకీన్ 

నవ్యాళ వ్యాధి తాఒళ నై ర్నా దాంతకుత్ పిపాసితైః॥| 

నచ్చిన్న పుచ్ళైరై కామెర్లో వృషైన చన వజేశ్। 
నా౬తి (పగేఒతిసాయం వా నభోమద రే రారవా॥ 

నాఒనన్నిహిత పానీయో నాతిపూర్ణ ౦ ననంశతమ్। 

న ళతృణా నా విదితై రైఎకో నాధార్మికై సృవా॥ 

(వతివదార్గయు : శవండాశవమును గూర్చి; నహుంకుర్యాత్ =హుంకరి ంచ 

రాదు (మృత శరీరమును హుంకారముతో భయ పెట్టరాదు); పూజ్యం = పూజ్యు 

లె న గుకువు మొదలగువారిని; (వ్రశస్తాన్ పళ స్తముళై నవాటిని;మంగలాని= 
మంగళకరములై న వాటిని; అపసవ్యం 2ఎడమవై పున; న పరి కా మేత్ =వదలి 
వెళ్ళకూడదు; ఇత రాణి వై నుదాహరించిన పూజ్యాదులకంకొవ్వ్నేరెన వాటిని; 
దతీణం =కుడివై పున; న పరి్య[కా మత్ విడిచి వెళ రాదు; చతుష్పుధం నాలుగు 
మార్గముల కూడలిని; |పజ్జాతాంశ్చ=ాబాగుగానెరిగిన; వనస్పతీన్ =వృ జాదులను; 
నమను్కు-ర్యాత్ నమస్కరించవలెను; వ్యాళ |కూరములై న మరియు కు దము 
లైన; వ్యాధితడారోగగ_స్తములై న; అశ స్తై 8=అధిరోహించుటకు (పళన్తములు 
కాని వాటి చేత; నై శ్వామఃవఒకే కన్నూ గల వాటిచేత; గో పృృమేనవాఅవువీపు 

వైన; న్యవజేత్ ౫ వెళ్ళగూడదు. అతి, ప గ పూర్య్వామ్హాకాలమునకు ముందు; 

నవ జిత్ డపయనించకూడదు. అతిసాయంబా=మిక్కిలి సాయంకాలమైన 
పిదపను: నభోమధ్య 7 రవ =నూర్వుడు ఆకా శమధ్యము నందుండగా: నవ 

'జేత్ మ వెళ్ళకూడదు, అసన్ని హితపానీయః =నీళ్ళుదగ్గర లేకుండా; అతితూర్ణం= 

మిక్కిలి వేగముతో; సంతతం =చాలాకాలము; శతృణానహడాశ| తువులతో కూడ; 

నవ జేత్ [ప్రయాణము చేయకూడదు: నై_కః=ఒంటరిగా; అధారికై *సవాజా 
అధర శ్రవరాయణులచేత; న|వజేత్ =పయనించకూడదు. 

తాళ్ళర్భంయు : మృత శరీరమును ఉచఛ్చస్వరముతో భయ పెట్టరాదు. 
గురువు మొదలుగా గల వారిని ఎడమ భాగమును వదలి అనగా అపసవ్యముగా 

వ 
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వెళ్ళరాదు. గురువుమొదలై న వారికంచు విపరీతమైన వన్తువులము కుడి భాగ 
మును వదలి వెళ్ళకూడదు. చతుష్పథమును (వసిద్ద దేవతా వృవములను నమస్క 
రించ వలెను. దుష్టమై రోగ(గన్నములై, అ[పశళ స్తములై అళితితములై. దప్పిగా 

నున్న వాటితో (పయాణము చేయరాదు. మరియు విరిగిన తోకలు ఒకే 

కన్నుకలవాటితో, ఆవువీపువైన వెళ్ళగూడదు. మిక్కిలి పూర్వాహ్హాకాలము 

నందు, మిక్కిలి సాయంకాలము నందు, ఆకా శమధ్యమున సూర్యుడుండగా 

బయలు దేరరాదు. మరియు బయలుదేరునపుడు | తాగునీటిని దగ్గరగా నుంచుకొని 
తొందరవడక ఎక్కువ కాలము (పయాణించ వెళ్ళవలయును. మరియు శ| తువుల 

తోను జాతి కుల నామ రూపములను గుర్తించని వ్య క్తులతోను అధర 
రాయణులతోను ఒంటరిగా బయలు దేరకూడదు. 

కోలిలోఖ : ఇచట “నంతతం' అను శబ్దమునకు చాలకాలము [వయాణించు 

నపుడు మధ్యన వి శమించియే వెళ వలయునని యభి|పాయము. “అవిదితె ౪ 

అను శబ్దమునకు తెలియని రూపు శేఖలు గలవారితో యని యర్థము. “వ్యాళః 

అను శబ్దమునకు దుష్టః, తబ దః అని అర్థము. 

మూ దచ్యాచ్వార్త ర్త వృ (స్రీ) భారి చ క్రర్విజన్న నే! 

స్నాన భోజన పానాని వా హేభ్యొనా౬చ రేక్ పుర &॥ 

నదీం త రన్న జాహుభ్యాం నాన్ని త్కంధమభి(న జేక్ | 

నా&రి హా డ్ఫిషమం వాలం నావం నంశయి తాం తరుం॥ 

నిపాత యేన్నలో ష్టైన నఫలేన ఫలం (ద్రుమాత్। 

నవార్య మాణః (వవిశేన్నాద్వారేణ నచా౬సశే॥ 

న్రియం తత్ పాణి వా క్చాదద్భ జ్మే[ఢథోదర చాపలమ్) 

(తిః పత్షన్య కచకళ్ళ [ళు నఖరోమాణి వర్ష యేత్ | 

న స్వవా నేన దన్తెర్యా స్నానం చాను సకూచ లేక్ ॥ 

(వలీవదార్థము : ఆర్హ...జన్మనే ఆ ర్హడావీడితులు; వద్ద=వృద్దులు; 
(సీ జా 'స్ర్రులు; భారి=బకువుకు మోయువారు; ద్విజన్మ నె --(బాహ్ముణుల 

కొరకు; వర్త మార్గమును, దద్యాతచవదలవలయును; వా పాభ్యః =వావాన 
ముల; పురః=ముందు; స్నానభోజన పానాని =స్నా నము, భోజనము, పానము; 
నాచేతి =-ఆగచరించకూడదు; బాహుభ్యాం = చేతులతో; నదిం=ానదిని; 

నతేత్ దాటరాదు; అగ్నిస్కంధః = అగ్నిగోళమును; నాథి|వజేతి = వెళ్ళ 
కూడదు; విషమం =మిక్కిలి ఎత్తుపల్ల ములుగల; శై లంచపర్వతమును; నా౭ రోహ 
యేత్ = అధిరోహించకూడదు; సంశయితాం = తెలియని న్యరూవ 
స్వభావాలు గల; నావం = పడవను; తనుం = చెట్టును; నా౭రోహేత్ 

= ఎక్కకూడదు; (దుమాత్ = వృక్షము నుండి; లో మేన = మట్టితో; 
ఫ లేనాడాఫలముతో; ఫలం=వండుళు; ననిపాతయేక్ =ాపడగొట్టరాదు; పర 
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గృహాడాఇతరుల. గృహమునందు; వార్యమాణః అడ్డ గించబడిన |పవేశము 
గలవాడై; అద్వారణహఅ(పసిద్ధమైన మార్గముతో; నవవిశేశ్ | వవేశించ 
కూడదు; చడామరియు; ఆస నే=ఆసనమునందు; స్వయం=ాతనంతట తానుగా; 
నతి షేక్ కూర్చొనరాదు; యు కృని దంచని దించుచున్నవానిని; నబోధయేక్ = 
'మేల్కొలుపరాదు; పాణి... చావలమ్---పాణి = చేతులు; వాక్ దవాక్కు; 

పాద=పాదములు; దృక్ =గ|తం: మే[ఢడాశిశ్నము; ఉదరడాకడుపు; మొదలగు 

వాటియొక్క; చాపలమ్ =కదల్బుటను; నాచశేత్ చేయరాదు; పక్షస్య తిః 
పదిపాను దినములకు మూడుమార్లు; శీ|శుడమీనములు; నఖహగోళ్ళు; 
రోమాణి = రోమములను; వరయేళ్ = కత్తిరించవలను; న్వవా స్తేన = 
తనచేతితో; దంతె ర్వాడాదంతములతోను; నవర్ద యేక్ డక త్తిరించరాదు; అను= 
క్ర త్తిరించిన వెంటనే; స్నానంచడాస్నానముకు; “సమాచేశక్= ఆ చరిం-చవ లను. 

తాత్త్రర్భూయు : పీడితులు, వృద్దులు, (స్రైలు, బరువును | మోయువారు, 

(బాహ్యైణులు మొదలగువారు ఎదురై నచో వారికి దారి వదలి తరువాత తాను 

వెళ్ళవలయును. (వపయాణమును చేయబోవుటకుముందు మొదలు వావహానములకు 

స్నాన భోజన పానీయాదుల నిచ్చి తరువాత తాను స్నాన భోజన పొనీయా 
దుల నాచరించవలయును. చేతులతో నదినీ దాటరాదు. బాగుగా నీండుచున్న 
అగ్ని కభిముఖముగా పోగూడదు. మిక్కిలి ఎత్తువల్లములు గల పర్వతము నెక్క 

రాదు, సంశయముతో కూడి యుండు పడవను అధిరోహించకూడదు. వృతము 

నుండి పండును మట్టిపెల్ల తోగాని మరియుక వండుతోగాని పడగొట్టరాదు. 

ఇతరులయొక్క గృహమున వారించబడినవాడై నిషిద్దమార్గమున (ప్రవేశించ 
గూడదు. తనకు తానై స్వయముగా ఆసనము నందు కూర్చొనరాదు. ని (దించు 

వానిని మేల్కొ లుపరాదు. చెతులు, వాక్కు, పాదములు, నేత్రములు, 

మ్మేడము, ఉదరము వీటిని కదల్చరాదు. పదిహేను దినములకు మూడు పర్యా 

యములు చంకలలోని వెం్యటుకలను, మీసములను, గోళ్ళను, రోమములను 

కతి రించవలయును, వాటిని తాను స్వయముగా తన చేతితోను దంతములతోను 
ఉద్దరించ రాదు. వెంటనే స్షానమాచరించవ లెను. 

కో9ిలోఖ :  పాణ్యాదులయొక్క ఆచాటనము చేయరాదు, ఇచట 

“వాన చాపలం” వాద్యాదుల నకుకరించుట, పాదణాపలమ్ వాద్యాదుల 

ననుకరించుట “వాక్చావలమ్” ఏదో ఒకటి ఉచ్చరించుట,'దృ'క్చాపలమ్ "పరస్త్రీ 

మొదలగువారినిచూచుట, “మేఢథచాపలను' అ|పశస్సస్త్రీగమనాదులను, “ఉదర 

చాపలమ్' భోజనమునందు మిక్కిలి ఆశను, నాఆచలేత్ =చేయరాదు అని 

భావార్జము, 'పవతస్య (తిః అనగా పదిహేనురోజులలో మూడు పర్యాయములని 

యర్థము. కచాదులను కత్తి రిం చినవెంటనే స్నానమాచరించవలయును. 
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మూ॥ అథధజాత2.న్నపానేచ్చః మారు త ఘ్నునుగంధిఖిః॥ 

యధర్తు నంస్పర్శ సుఖి నైలెరభ్యంగమాచ గేత్ ॥ 

ఆభ్యంగోవాళ వోపుష్టి స్వవ్న చార్జ్య బృవహాత్యక్యత్ | 

దస్దభగ్ను తతరుజూ ర్లమ|శ్రమజ రాపవాః॥ 

రథాతు చగ్భ ఘజఉవత్ భవంతం భర్దింగ తోగుణాః॥ 

స్పర్శ నేఒభ్యధికోవా యుః స్పర్శనంచ తృగా[శ్రయమ్ | 

త్వచ్చుళ్ళ వరమభ్యం.గో యస్మాత్తం కీల యుదతః॥ 

శిర 9 [శవణపా చేమ తంవిశేమేణ కీలయతి ! 

స కళ్యః ల్ట్బ్రిత్రో మూర్గ్నీ కపాలేం[దియ తర్పణః। 

వానుమన్యాశిర 8 కర్ణశూలఘ్నుం కగ్గపూరణం। 

పాదాభ్యంగ స్తు తత్ స్టైర్య నిద్రాద్భష్థి (వసాదకృత్ ॥ 

పాడసుపి (శ్రమ సంభ సంకోచన్సుటన |ప్రణుత్ | 

వర్జ్యాభ్యంగః కఫ[గ స్త కృత నంకుద్ద్య బీ భిః। 

(వతవదార్హమయు ; అధ అటుతమువాత; జాతన్నపా నెచ్చః=అన్నపానా 

దుల యందు ఇష్టము కలవాడై ; మారుతృఖ్ను 8=వాతమును పోగొట్లునట్టి; 

సుగంధిథిః=సుగ ంధ| దవ్వములు కలిగినట్టి; యథక్తుసంస్పర్శనుఖై ౩=బుశు 

ధరగాముల ననుసరిం ది నస్పర్శనుఖము కలిగినట్టి (ఉవ్ష కాలమునందు శీతలములై న; 
వీత్రకా లమునందు ఉన్ద్నముులె న, త ల ౩=శతె లములచేత; అభ్యంగం వ అభ్యంగ 

స్నానమును; ఆచేకత = ఆచరించవలయును; అభ్యంగః = అభ్యంగము; 

బాతహాడావాతమును హరించును; పుష్టి న్వహ్న చార్హస్థి బృహత్వకృ్భత్ శరీ 

రమునకు బలము, నిద, దృఢత్వము, బృహ్మణత్వమును కలుగ జేయుము; 
దగ్గభగ్న తతరుజాక్షమ (నమ జరావవాఃకాకాలిన విరిగిన దెబ్బతగులుట చేత 
కలిగిన బాధ, బడలిక (శమ, ముసలితనమును పోగొట్టును. రథాతడారధచ[ కము 

యొక్క కుండకు; చర్మ=చర్మమునకు; ఘటవత్ =ఘటమునకు వలె; అభ్యం 
గతః అభ్యం గనముచెసికొనుటవలన; గుణాః =స్నీ గ్గక్వాది గుణములు; భవంతి 
కలుగుచున్నవి; యస్మాత్ =ఎందువలనననగా; పరమ్ మిక్కిలి; స్పర్శ'నే= 
న్పర్శ'నేం దియమందు; వాయుః వాతము; అభ్యధికః 2మిక్కిలిఎక్కువగా 

నుండును, స్పర్శనం చడాస్పర్శనమైశే; త్వగా శయమ్డాత్వకుునుఆ|శయించి 
యుండునో, త్వచ్యళ్చ =చర్మవయనకు హితమైన; అభ ౦గః = *భ్యంగ మో; 

అతః=అందువలన; తం=ఆ అభ్యంగనంపు; రీలయేత్ =అనుష్టించవలెను. (ఎట్ల 

నగా శిరః | శవణపాదేషు = తల, చెవులు, పాదములు,విటియందు; విశేసేణ= 
ఎక్కువగా; తం=ాఆ అభ్యంగమును; నీలయేత్ = ఆ చరిం చవలయును: నః =ఆ 

అభ్యంగము; కేళ్ళః= వెం్యటుకలకు హితమైనది; మూార్చిష=ాతలయందు; శీలి 
తః నిత్యము ఆ చరించునట్టివానికి;కపా లేం [దియతర్చణః మ కపాలమునకు, ఇంది 

యములకును తృవ్షి చేయునట్టిది; 'స్నె పాన=తె లముతో; కర్ణ పూరణమ్ చెవు 
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లనునింపుట; హక ...ఘ్నమ్---హను=దవడల,; మన్య్యా వా గీవకిసవై వుల 
నుండు మన్యలమ సెకుగల "రండు ధమకలు; శిరఃహశిరన్సు; కర్లళూలడాశెవి 

పోట్లను; ఘ్నమ్హనళింప జేయువు. పా దాభ్యంగన్తు పాదములకు నూనెరాచిన 
ఎడల: తత్ ...క్ఫత్ —-తత్ అది; ఫ్రర్యవగట్టిదననము; _ ని|దాడాని|దను; 

దృష్టి = చూపును వీటిని; (పసాదక్ళత్ =అను| గహించున.. పాద. ..ణుత్ పాదా 

పాదములు; నుని =ఆభిఘాతాదులచేత మొద్దుబారుట: |శమడా| శనుము; స్తంభ 

=నంభించుట: సంకోచవముడుచుకొనుట; స్ఫుటనాపగు ళ్ళు బారుట; ఫిటిని; 

[పణుక్ పోగొట్టును. 

కఫ. ..ఖి8— కఫ| గస్టడా శ్లేషగ్రిరోగము చేత పీడింపబడుచున్న వాయ; కృత 

సంశుద్ది=వమనవిరేచనాదులచేత్ర శుద్దులినవారు; అజీర్ణ భిః = అజీర్ణ రోగులచేత; 

అభ్యం గః = అభ్యంగము; వర్జ్యః =విఢడువదగినది. 

తాత్స్ర్భంయు : ఆకలి దప్పులు గలవాడగు మానవుడు అనగా అహా 

రము జీర్ణమెన పిదప వాతశామకములై నుగంధ(దవ్యములచేత తయారుచేయ 
బడిన తె లముతో అభ్యంగము చేసికొనవలయు=. ఈతె లము ఉప్ష-కా లమునందు 

రీతలముగను, శీతకాలమునందు వేడిగను స్ఫృశించుటకు అముకూలముగా నుండ 

వలయును, ఈ అభ్యంగము శరీరమునకు పుష్టిని గాఢ ని్నిదను శరీరమునకు 

పటుత్యమును బలువును కలిగించును. కాలుట వికుగుట చెబ్బతగులుట వలన 

గలిగిన జాధము బడలిక ఆయాసము ముసలితనము పిటిని రాకుండ చేయును. 

చరశ్రము నా(శయించియున్న న్పళ్భం|దియమునందు వాయువు తప్పక. 

ఉండును. ఈ కారణమువలన చర్మమునకు హితమైన అభ్యంగమును నరులు. 
ఆచరించవలయును. రథచ్యకముయొక్క కుండకు చర్శమునకుఘటమునకు 
తైలము రాచినయెడల ఎట్టి మృదుత్వము ఏర్పడుచున్నదో అస్త శరీరమునకు 
గూడ మృదుత్య మర్చడును. 

ఈ ఆ లమును శిరసు, చెవులు, పాదములు; వెం టుకలు, దవడలు 

మన్యలు, వీటికి ఉపయోగించినయెడల చాటికన్నింటికి వ్యాధిహరముగను 

(పసాదముగను ఉండును. 

కఫరోగముచేత పీడింపబడువారికి వమనాదులచేత శుద్దులె ననారు, ఆజీర్ణ 
రోగులు అభ్యంగము చెసికొనరాదు. 

కోలిలౌోఖ : ఆహోరము జీర్ణమై నపిదవ అభ్యంగము నాచరించవలయును. ' 

శతై_లమును పూయుటచేత రథచ[క్రముయొక్క కుండకు చర్మమునకు ఘటము 
నకు ఎట్టి మృదుత్వము, చార్జ్భ్యము వర్పడునో అట్టి మార్చవము, _చార్జ్యము 

లు ఖో రు 0 (టె 

ఛరిరమ్లునకును కలుగును, ఈ అభ్యంగము చరగమునకు మ్లుంచిధి, ఈ సృర్శము 
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త్వగాశితను. త్వగా[శిత్వమెన స్పర్శ నేం దియమునందు వాతము కలదు. వాత 

మునకు అభ్యంగము [పధానమెనది. శిరస్సు, |శవణములు, పాదములు ఫీట్ 

యందు విెశవముగా అభ్యంగమాచరించవలయును. దీనివలన పాదములకు 

గ్థెర్యము, కర్ణ బాధలు, శిరోభాధలు నిచారించున-. 

అభ్యంగము _శ్రేవగ్రరోగములకు వమనవి'రేచనాదులచెత అప్పుడే దోషము 

లను బహిర్గతము చేసినవారికి అజీర్ల రోగులకు నింద్యము. 

మూ॥ శరీరాయాన జననం కర్మంవ్యాయోామ ఉచ్యతే! 

లాఘవం కర్మసామర్గ్యం దిప్తోఒగ్ని కేదసఃక్షయః। 

విభ_క ఘన గా(త్రత్వం వ్యాయామాదుపజాయతే॥ 

వాత పిత్రామయీ కాలోనృద్టోఒజీర్లీ చత ంత్య'కేక్ | 

అర్థశళ క్యా నిషేవ్యస్తు బలిభిః స్నిగ్ధభో జిఖిః 

శీశ్ర కాలే వసంళేచ మంద మేవతతోఒన్యదా। 

(నతివదార్థము : _ శరీరాయాసజననండాశరీరమునకుబడలిక గలిగించు; 
కర్ళ=పని; వ్యాయావమవచ్యాయామముగా; ఉచ్యతే = చెప్పబడుచున్నది; 
వ్యాయామాత్ = వ్యాయామమువలన; లాఘవమ్ = శరీరమునకు అేలికను; 

కరగ్హసామర్ధ్యం పనులను చేయుటకు సామర్థ్యమును; దీప్తోఒగ్ని8హజఠరాగ్న్నికి 
దీపనము; మేదనః తయః=మెదస్సునకు క్షయము; ఉపజాయశేడాకలుగును. 
వాతపితామయా డావాతపి త్తనం బంధమెనరోగములచేత పీడింపబడినవారు; బాల=ా 
బాలురు (12 వంవత్సరములకు లోపు); వృద్దః =వృద్దులు (70 సంవత్సర 
ములకు వె బడినవాదు); అజీర్ణ = ఆవారముజీర్ల ముకానివారు; త్రం = 

ఆ వ్యాయామమును; త్య జేక్ = వదలవలయును. బలభిః; =-ఊబలముగలవారిచేత; 
స్నిగ్ధ భోజిథిః=న్ని గ్రమైన అన్నమును భుజించువారిచేత; కీతకా లేడ హేమంత 
శిశిరబుతువులయందు; వస్వె=చై త్ర్తవెశాఖ మానములయందు; సచవ్యా 
యామః =ఆ వ్యాయామము; అర్ధశక్య్యా = సగము శ _క్రిచెత; నిషేవ్యః = 
సేవించదగినది. తతోఒన్యచదాడావీరికంు వేరె నవారు; మన్ద మేవ స్వల్సము 
గన; నివేవ్యః=సేవించదగినది. 

తాత్సర్యుయు : శరీరమునకు బడలికచేయుపని  వ్యాయావుమును 
పదముచే నిర్వచింపబడుచున్న ది. వ్యాయామమువలన శరీరమునకు శేలిక దనము 
దై నందిన కార్యములను నిర్వహించుటయందు సామర్థ్యము, జా ఠరాగ్న్నికి 
బలము, శరీరములో ఎక్కువగానున్న మేదస్సు తయించుట కలుగును. వాత 
పిత్తములవలన కలుగు వ్యాధులచెత జాధపడువారు 12 సంవత్సరముల లోపల 
70 సంవత్సరములకు చై బడిన [కమముగా బాలురు వృద్దులు, ముందురోజు 

భుజించిన ఆహారము జీర్ణము కానివారు వా్య్థాయామమున కర్షులు, వసంత 

భ్రుతువృనంధు శ్లీకక్రాభమునందు బలవ్వంత్తుల్లు స్నిగ్యాన్న భో జులు సగము శ కక్రిచేత 



తృతీయాధ్యాయము 71 

ఆ వ్యాయామమును చేయవలయును. వీరికంచు ఇతరులు స్వల్పముగా 

వ్యాయామము చేయవలయును. 

లలిలోఖ ; ఏ పనులతో శరీరము బడలిక చెందుచున్నదో అది వ్యాయామ 
మని చెప్పబడుచున్నది. ఇట్లు చెప్పుటచేత కొందరికి తిరుగుటయే వ్యాయా 

ముగా కొందరికి తిగుగుటకం"బు అధిక [శమతో కూడినది వ్యాయామ మనియు 
అర్థము. ఇట్లు వ్యాయామము చేయుటవలన శరీరమునకు లాఘవాదు లెర్పడును. 

వాతపితారులు, బాలురు, వృద్దులు మొదలగువారు ఈ వ్యాయా మమును 

అర్దశ_క్టితో ఆచరించవలయును. ఇతరులు మరియు న్వల్పముగా వ్యాయా 
మమును చేయవలయును, 

మూష॥ తం కృత్యా౭.సుఖ ఎ దేవాం మరం యే వృవమంతతః॥ 

తృష్ణాక యో [పతమకోర క పిత్తం (శనుః క్హమః। 

అతివ్యాయామతః కాసోజ్వరః ఛర్చిళ్స జాయతే! 

వ్యాయామ జాగరాధ్వ(స్త్రీ) హోప్యభామ్యాది సావానం। 

గజం సింహ ఇవా౬కర్షన్ భజన్నితి వినవతి॥ 

(వతివదార్థ యు: త౦ = ఆవాయామమును; కృళ్వాచచెసి; అనుసుఖం మై 

నుఖము కలుగునట్లుగా; దేహం శరీరమును; సమంతతః అంతట; మర్ష యేత్ = 

మర్చించవలయును., 

అతివ్యాయా మతః = వ్యాయామము యొక్క అతి యోగమున (వమా 

ణము నతి కమించి వాస్టయామము చేయుటవలన); తహ్లా=దప్పి; కయః హై 

రాజయవ్ము; [పతమకః= (పత మకశ్వాసము; ర కృపి త్తంచర కృపి త్రము; 

(శమః = ఆయాసము; క్షమః బడలిక; కాసః దగ్గు; జ్వర8 = జ్వరము; 

ఛర్జి శృ హవాంతియును; జాయ ల కలుగుచున్నవి. 

వ్యాయామ. . -నాహసం---వ్యాయామ = వ్యాయామము; జాగర మై 

రా(తులయందు మెల్కొనుట; అధ్వ|తోవనడచుట; (స్ర్రీవ(స్ర్రీగమనము; 
హాన్య=హోాన్యము; భా వ్య్యూది= (పవచనాదులను; సాహసం హసాహనక్యృత్యము 

లను; భజన్ = సేవించుచు; పురుషః=వనుషుడు; వినన్యతిడానశించు చున్నాడు; 
యధా=ైవఎట్టనగా; సింహఃహసింవాము; గజంఇవచపనుగువలె; ఆకర్షన్ = 

లాగుచు; వీనస్వ తి=సశిం చుచున్న ది. 

తాళ్ళర్యుము : వ్యాయామము. చేసిన తరువాత శరీరమునకు .నుఖము 

కలుగునట్టుగా శరీరమంతటిని సమర్సిం చవలయును, వ్యాయామము ఎక్కువగా 
చేయుటవలన తృష్ణా ద్యుషదవములు కలుగుచున్నవి. వ్యాయామాదులను 

అతిగా సేవించిన యొడల మానవుడు నశించు చున్నాడు. ఎట్లనగా అతిపరా[క 

మము గల సింహము స్వల్ప బలము గలదై నప్పటికిని ఎక్కువ బలమ్ము గభిగినట్ట 

ఫన్గుగున్లు స్యయమ్లు గా ఆక రి ంచుచు నశింఛుఛున్న ధి, 
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కళిలేఖి ; ఆ వ్యాయామమును చెసి సమ స్ప శరీరమును నుఖము కలుగు 

నట్లుగా మర్షించవలయును. ఉపదేశించిన (వమాణమునకంశు అధికముగ 

వ్యాయామము చేసినయెడల క్రమముగా కాసాదిరోగములు బాధించును. 

వ్యాయామాదులను ఎక్కువగా చేసినఎడల పురుషుడు నశించగలడు. ఎట్లనగా 

పరా[కమముగల మిక్కిలి స్వల్పబలముగల సింహము గొప్ప శరీరముగల 

ఏనుగును ఈడ్సినందునలన తనకు తానే నించగలదు. - 

మూ॥ ఉధ్వర్తనం కఫవారం౦ మేదసః (పవిలాపనమ్॥ 

స్థిరీకరణ మంగానాం త్వ|క్పసాదకరం పరమ్? 

(నతివదార్జము: ఉద్వ ర్వనం =నలుగు'వెట్టుకొనుట; కఫవారం=ాకఫమును 
వారించును; మేదసః వ చే.దనును; వవిలాపనండకరిగించును అంగానాం= 

అవయవములకు; నీరికరణం=ా హవటుత్వమును కలిగించును; వరం మిక్కిలి; 

త్వత్పసాదకరమ్ = చర్మము నందధిక కాంతిని కలుగ జేయును. 

తాత్సర్భంయు వ నలుగు సెట్టు కొనుటవలన కఫము పోవును, మేదస్సు 

కోరుగును, అవయవములకు పటుత్వ మెర్పడును. చర్భమునకు మిక్కిలి కాంతి 
మృదుత్వము ఏర్పడును. 

ళళలోఖ : తరువాత కషాయ దవ్యములచేత ఉద్వ_ర్తనమును చేయ 
వలయును. వాటి గుణములు తాత్సర్యములో నుదాహారింపబడినవి. 

మూ॥ దిపనం వృష్యమాయుష్యుం స్నానమూర్హాలబల[ పదం॥ 

కండూమల శమ స్వేద తనా? తృద్దావా పాష్ట్రజిత్ ॥ 

ఉష్ణాంబు నాధః కాయన్య పరిషేకేబలావవాః॥ 

తేనైవ చో త్తమాంగస్య బలవ్భాక్కేళ చకుషామ్॥ 

నా౬ నావ్లత్య శిరః స్నాయోన్నజ లే౬ ల్పేన శీతలే॥ 

స్నానోద కావతరణ న్వపష్నాన్ నగో్ననచా౬ చశేశ్ ॥ 

ప౦చపిండాననుధృత్య దస్నాయాత్ పరవారిణి॥ 

(వతివదార్జము | తృుసెచనంచస్నా నము; దీపనము అగ్ని దిపనమును; 
వృష్యమ్ =శు క్రవృద్దిని;! గో ఆయుమ్యమ్ = ఆయుర్వృద్దిని; ఊర్హాబల| పదం =ఉత్సా 
హమును, బలమును ఇచ్చును కండూ.. 'పావ్మజుత - కండూ- దురద; 
మలడాశరీరమునందలి మురికి; (శమడా(శమము; 'స్వెదాచెమట; తం|(_చా= 
జాడ్యము; తృట్ =దప్పి; చాహిడతాపము; పాప్య్మ=పావము; వీటిని, 
జిత్ =వారించును; అధః కాయస్య ప కింది శరీరమునకు; ఉష్టాంబునో= వేడి 
నీళ్ళతో; పరిషేకండాస్నానము; బలావహః= బలమును చేకూర్చును; 
ఉత్తమాంగస్య వళిర స్సునకు; తేనై నన చాఆసెడినిక్ళత'; ప చషేక,=ాస్నానము; 
"క్లేశ ఛక్రుషాంఒ వెంట్రుకలు, నే తముల యొక్క; బలవ. బలమును 
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హరించుకు; కిరఃహచశిరన్సును; అనాప్తుత్య త డపక; నా=మానవుడు 

నస్నాయాత్=స్నానము చేయరాదు; స్వ ల్వేాకొద్దిగానున్న; శీత లేాచల్ల 

నైన; జ లే-ానదీ మొదలగు వాటిలోగుండు నీళ్ళయందు: నస్నాయాత్ = 

స్నానము చేయరాదు. నగ్నః = దినమొులవాడుగా; స్నా నోదకావతరణ 

స్వప్నాన్ స్నాన హస్నానముము; ఉదకా వతరణ=నీళ్ళలో దిగుటము;స్వప్నాాన్ 

నిద్రించుట; వీటిని;; నాచశేక=ఆచరించరాదు; చడామరియు; పంచ 

పిండాన్ =అయిదు పిండములను; అనుద్ద్భృత్య =ఎ త్తక; పరవారిణి =ఇతరులచే 

నిర్మింపబడిన తటాకాదుల యందు; నస్నాయాత్ =స్నానమాడకూడదు. 

తొత్సర్భయు ; స్నానమువలన అగ్నిదీవనము, శు|క్రవృద్ది, ఆయు 

ర ్రద్ది, ఉత్సాహము, బలము చేకూరును. శరీరమునందలి మాలిన్యము, 

(శమము, స్వేదము, తం(ద, దప్పి, తాపము, పాపము, వీటిని పోగొట్టును. 

(స్నానము రోమ కూపముల ద్వారా బహిర్షతమగుచున్న జాఠరాగ్ని జ్వాల 

లను నిరోధించి, ఆ జాఠరాగ్నిజ్వాలను మరల లోననేచెర్చి అగ్నిదిపనమును 

కలిగించును. మరియు త్వగా[శితమైన |భ్రాజకపి త్తము కూడ లోన (ప్రవేశించి 

ఉప్పమును వృద్దిపరచును. అందువలన స్నానము దిపనకారియని పేర్కొన 

బడినది.) ఉష్ణోదకములచేత కంఠమువరకు స్నానముచేసిన శరీరముంకు బల 

మేర్పడును. ఉష్ణోదకముచే శిరస్నానము చేసిన వెంటుకలకును కన్నులకుగల 

బలము పోగొట్టును. నేత్రములు దుర్భలములగు". చల్లనైన _ స్వల్పమెన నదీ 

మొదలగు వాటియందలి నీళ్ళలో స్నానము చేయరాదు మరియు శిరస్సు 

తడుపుకొనక స్నాన మాచరించరాదు. దినమొల గలవాడై. స్నానము, నీటిలో 

దిగుట, నిద చేయరాదు. పంచపిండయిల నెత్తక ఇతరులచే నిరిషితములై న 

తటాకాది జలములలో స్నానము చేయరాదు. అనగా స్వయముగా కూప 

వాస్తు [ప్రకారము పంచ మృతిండములకు సూజాదికములు నిర్వ ర్రెంచి తటా 

కాదులయం దే స్నాన మాచరించవలయుననిభావము, మరియు తటాకాదులందు 

స్నానము చెయుటకుముందు క్ దోసిళ్ళతో మట్టిని బయటపోసి స్వానము చేయ 

వలెను, ఇట్టు చేసినయెడల తనదై నట్లుగా అది భావింపబడును. 

కళిలేఖ : ఉద్య ర్తన మాచరించిన వెంటనే స్నానము చేయవలెను. ఈ 

స్నానము అగ్నిదీవనము. దురద మొదలగు వాటిని పోగొట్టునదిగను ఉన్నది. 

శిరస్సు నుతడపక స్నానము చేయరాదు. ల్ పిండముల నుద్ధరించి తన శేతే 

స్నానముకొరకు జలాశయము నిర్మింపబడవలెను. 

మూ॥ నాళ్మాన మీశతజ లేన తటస్టో జలాశయమ్॥ 

న|పతిస్సాల యేదంబు పాణినాచర బేనవా! 

స్నాళ్వాన మృజ్యాత్ గా తాణిధునుయాన్న$రోరవోన్ 

నివ సీ తా౬ర్డ ఏ వాళు సోష్టిధాత వాస సే। 

నత్వ౦బరం పూర్యధ్భత ౧ నచ శ్మైలవ నేస్పశేత్ | 
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వాసోఒన్యద న్యచ్చయనే నిర్గ మే దేవతార్చనే! 

స్నానమర్జిం నే(త్రస్య కర్ణరోగాతిసారిషు! 
ఆ ధ్యాన పీనసా జీర్షభుక్త వత్సువగర్హితమ్! 

(పతివదార్థము: జ లేహానీటిలో; ఆతారనండాతనను; న తేతవాచూడశరాదు? 

తటస్టః గట్టున ఉన్న వాడె ; జలాశయం=కూపాదులను; చశేత = = చూడ 

రాదు. అంబు నీటిని, పాణినాడాఅరితేతి తో; చరణేనవా =పాదముతో గాని, 

న|పతిస్ఫాలయేతి = కెలకరాదు (కొట్టరాదు); స్నాత్వా = స్నానముశేని; 

గా తాణి=చేతులు మొదలగు అవయనములను; నమృజా్యిక్ డాతుడుచుకొన 

రాదు; శిరోరుహోన్ =వెం[ట్రుకలను; నధునియాత్ =విదలించరాదు; ఆ్నాగఏవడా 

తడిగానే; ధథౌతవాననీ ౫ పిండినవ్యస్త్రములను; సోస్టీ షే = తలపాగతోకూడ 

ఆళు హలీ ఘముగా; నివనీతచాథరించ వలయును; స్నాత్వాచ=న్నా నముచేసి; 

న స్ప శేక్ తాకరాదు, శయనే=పముండుట యందు; నిర్ణ మె=బయలుదేరుట, 
యందు; 'దేవతార్చ నేవ చేవతార్భృనమునందు, అన్యదన్యత్ =వేరువేశై న; 

వాసఃడావ్యస్త్రము; పరివ_ర్రయేక్ =మార్చవలెను; స్నానండాస్నా నము; 

అర్చిత...సారిషు-అర్సిత వాతము; నే|తడత్రిమిరాది నేత రోగములు! 

ఆన్య =ముఖరో గములు; కర్ణరోగహాకర్ణరోగములు; అతిసారిషు =అతిసారము 

గల రోగులయందు; ఆధ్యాన. . .వత్సు _ ఆధ్మాన =కడుపు బృరము; పవీనన = 

దుష్ట పతిళశ్యాయము; అజీర్ణ ఆహారము జీర్ణముగాని సమయమునందు; భుక్తు 

వత్సు చ=-అపుడే భుజించినవారియందును; గ రి తం డానిందింవబడినది. 

తాత్నర్యొయు :  అద్దమువలె | పతిబింబముకు నీటియందు చూడరాదు. 

కూపాదుల యొక ఒడ్డునవుండి చూడరాదు, చేతిచేత గాని పాదముచేతగాన నీటిని 
కొట్టరాదు. స్నా నముచేసిన తరువాత చేతులు మొదలగువాటిచేత శరీరావయవ 
ములు తుడువరాదు. స్నానముచేసి వెం టుకలను విదిలించరాదు. తడిగ సపిండిన 

దానిని (తలపాగను) పిండిన వృస్త్రముకు ధరించవలెను. స్నానసమయమునందు 
వస్త్రము స్నానము చేసిన తరువాత స్పృశించరాదు. స్నానముచేసిన తరువాత 
తె లమునుగాని, వననుగాని తాకరాదు. పండుకొనునపుడు మరియు గమనావన 
రమునందు దేవతార్చన యందు పేరుపెు వస్త్రములను ధరించవలయును. అర్చి 
తాదులయందు ఆధ్యానాదులయందు స్నానము నిందింపబడినది. 

కలిలౌఖ ; ఆధ్యాన మనగా వాయువుచేత ఉదరము పూరింవబడుట అని 

అర్థము. 'పీనస' ముక్కులనుండి కారుట (నాసా[సావః) అని అర్థము. 

మూ॥ అన్నపాన విధానేన భుంజేశాన్నం వినాఒత్యయాత్ ॥ 

అభినంద్య [పనన్నాత్మా వ్యృాత్వానవత్వాచ శకి చ 1|| 

పాకం సజల మేకా.తే య ఛాసు ఖమితి బృవన్ ॥ 

(ప్రయచ్చ్శేత్సర్వ ముర్ధిళ్యవాచ యే నాొస్మజ్యన మాత నె॥ 
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నాఒన్నమ ద్యాన్ముమూన్షాణాం మృతానాం దుఃఖజీపి నామ్! 

ప్ర్రీజితక్తీ బి పతిత (కూర దుష్కృత కారిణామ్॥! 

గణాెరిగణికా సత ధూరాన్నా పణికంచన॥ 

నోత్స' గే భక యేత్ భక్యాన్ జలంనాంజలినా పిబేక్॥ 

సర్వంచ తిల నంబద్ధం నాఒచ్యాపస్తమిశేరవౌ।॥ 

న భుక్తమాత ఆయ స్యేన్న నిషిద్ధం భ జేత్సుఖమ్! 

(వతివదార్థమయు : అన్న పానవిధానేన=అన్నపానవిధిననుసరించి; వినా 

త్యయాత్ డసకాలమునతి క్రమించక; అన్న ం=అన్నమును; భుం జేత్ =భుజించ 

వలయును ;అభినంద్య =పొందబడిన ఆహారమునకు నమస్కరించి; (పసన్నాత్మ్యాడా 

(పనన్ను వృాదయముకలవాడై ; వాళ్వాచ= అగ్ని ముఖమునందు హోమము 

చేసియు; శకి తః=యశథాళ కి; దత్వాహవీదలకిచ్చి: వకాంతే=ఏవకాంతమునందు 

పాకం హఆహోారమునంతటిని; సజలం=ానీటి తోకూడ; యశథాసుఖం=ాసుఖముగా 

ఇతివాఅని; బృవన్ చెప్పుచూ; [పయచ్చేత్ =ఇవ్వవలయును; సర్వం ఉద్దిశ్య వ 

సమస్త భూత గామములనుద్దేశించి; అన్నంపాచ యేళ్ =అన్ననును వండవలయును, 

ఆత్మ నేనైతనకొరకు వండకూడదని అర్జము; ముమూర్తాణాం=చనిపోవనిచ్చ 

గించువారికి; మృతానాం హచచ్చినవారికి; దుఃఖజీవినామ్=దుఃఖజీవులకు; (స్త్రీ. 

కారిణామ్- స్త్రీ = స్రీలకు; జిత=ాయుద్ధములో నజయి ౦ పబడినవాడు; లబ = షండుడు 

పతిత =పతితుడు;| కూర =కూరకర్కుడు; దుష్కృతశారి శాం = చెడ్డపనులసుచెయు 

వారికి; అన్న ౦ం= అన్నమును; నాద్యాాత్ = తినిపించకూడదు; గణ... గణిక ంచ- 

గణ ఎక్కు వజన సమూహమున; నాద్యాస్టిక్ తినకూడదు . ఆరి =ళ[తువుల 

యొక్క; గణి కా = వేళ్యయొక్క; స|త్ర=యజ్ఞ మునందు;ధూర్తాన్న =ధూర్తుల 

చేతఇవ్వబడిన అన్నము; ఆపణికంచచవై శ్యునికి సంబంధించిన; అన్నం 
అన్నమును; నాద్యాత్ తినకూడదు; ఉత్సంగహనడుముకం కు ఎత్మైనదాని 

యందు; భజ్యాన్ తినుభండారములను; నభవమ్య యేత్ తిన రాదు; జలండానీటిని; 

అంజలినాడా దోసిలితో; నపి బేక్ =|తాగరాదు; ఆ_స్టమితేరవనౌ = సూర్యు డస్త్సమిం 

చుచుండగా;సర్వంతిలసం బద్దంచను వ్వులతో కూడిన సమస్తమైన తిను పదార్థము 

లను; నాద్యాాత్ తినరాదు; భుకుమా[తతినుటతొడనే; నఆయస్యేత్ శరీ 

రమునకు ఆయాసము కలుగు పనులు చేయరాదు; నిపిద్దంసుఖం=స్మృతులచేత 

నిషేధింపబడిన సుఖమును; నభ జేక్ = సేవించరాదు. 

తాత్ఫ్ర్భ్యంము : సకాలమునందు శా(స్త్రవిహితమెన అన్నమును తిన 

వలెగు. స్నానము, దేవతార్చనమును చేసిన తరువాత వై_శ్వదేవమును చేసికొని 

తన శకికి మించకుండా 'దానముచేసి పరిపక్వమైన నీటితోకూడిన అన్నమునకు 

నమస్కరించుచూ |పసన్న వాదయముతో ఏకాంతమునందు మౌనముగా కాలాను 

గుణ్యమైన ఆహారమును స్తకా లమున త్రసిక్టొానవలయును , ఇమే ఇతర| పాణులకున్లు 



76 అష్టాంగసం్యగహ వ్యాఖ్యానము 

(ఆవు, కుక్క, పిల్లి మొదలగునవి) ఆహారము నివ్వవలెను. తనకొరకు మాత్రమే 
అన్నమును వచించరాదు. కొన్నినిమిషములళో మరణించువారికి, మరణించిన 

వారికి, దుఃఖముతో నే కాలము వెళ్లబుచ్చు వారికి, (స్రైలకు, యుద్దమున జయిం 

చినవారికి, నపుంసకులకు, పాపులకు, (కూరులకు, గర్హి తములె న పులనాచ 

రించువారికి, మరియు ఎవనికి చాలామంది యజమానులుగలరో వానికి, శతు 

వులకు, వేశ్యలకు, యజ్ఞ మునందలి ధూర్తు నిచేత ఇవ్వబడిన, వై శ్యులయొక్క- 
అన్నమును తినరాదు. క డుముక న్న ఉన్నత స దేశమునకు తీసుకొని భోజన 

పదార్థములను భుజించరాదు, దోసిలితో నీటిని [(తెగరాదు. సూర్యా_్త సమయ 

మునకూడా నువ్వులతో కూడిన అన్నివస్తువులను తినరాదు. భోజనము చేసిన 

వెంటనే వ్యాయా మము చేయరాదు. శా(స్త్రవర్ణి తమ్ము లెన నుఖములను భోగింవ 

రాదు, 

కోళిలోఖ : తరువాత అన్నపాన విధానముచె అన్నమును భుజించవల 
యును. తక్కిన దంతయు తాత్పరా్యాంశము. 

మూ॥ ధరో్టోత్త రాఖి ర న్రభిః క థాభిస్రు గుణాత్మ భిః॥ 

మధ్యం డ్నస్య గమయేదిష్ట శిష్ట సహాయవాన్ ॥ 

(వతివదార్థము : ధరోుత్త రాభిః=ధర్య|పథధానములై న; అర్జాభిః=అర్టా 

దులుగలః (తిగుణాత్మవిః ధర పథాన, అర్థ ప్రధాన, స్వల్పమా[తతొ కూడిన 

కామమునకు సంబంధించిన; కథాథిఃడాకథలచెత; దినన్య మధ్యం =మధ్యాహ్న 

కాలమును; ఇష్టశిష్ట సహాయవాన్ =బంధుమి[తాదులు; సదాచారస ంపన్నులతో 
గూడినవాడై ; గమయేత్ =వెళ్ళబు చ్చవలయును. 

తాత్ళ్ర్భంయు : అటు తగువాత మథ్యాహ్నా కాలమును తన బంధుమి 

(తాదులు సదాచార సంపన్ను లతో కూడినవాడై. ధరన్టబద్దమైన, అర్ధమయ 

మెన, స్వల్పమా [తతోకూడినకామముశను సంబంధించిన కథలచేత కాలమును 
గడప వలయును. 

కోకిలేఖ ; (తిగుణాత్మభిః అనగా ధర్మములయొక్క-  స్టాన వృద్దికయ 
లక్షణములు పెర్కొనబడినవి. అనగా ఆకథలు ధరగెముయొక స్థితిని అర్థము 
యొక్క వృద్ధిని కామముయొక్క- క్రయరూపమైన లక్షణములను కలిగి యుండ 
వలెనని భావము. 

మూ॥ నలోకభూప విద్విపైతర్న నంగ చ్చేనాస్పి కై 8॥ 

కలివెర రుచిర్నస్యాత్ దీరః సంపద్విప త్రిషు! 

రుతాదన్య(శ నిన్తువ్చ నృతై9వచ కుతూవాలీ॥ 

వాంతిమాన్ దకిణేదక్షః సుసమీక్షిత కౌార్యకృత్. 

(హైమౌన్ ధీమాన్ మవ్తోశ్ళావాః సంఫిభాగీ| పియా తిథి 
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అకు [ధవ త్రిగంఖీరః సాధురాశితవత్సలః। 

చాశా పితృిభ్యః పిండన్య యష్టావో తారృపాత్మకః। 

అనుజ్ఞాతాను వార్తావాన్లి నానామనుక ౦పక్ర 8| 

ఆశ్యాస కారీ భీణానాం (కు జా నామమును నాయక 8॥ 

పూర్యాథిభాషీ నుముఖః నుశీలః పూజ్యపూ జక 8; 

విత్తబంధు పయోవి ద్యా వృళ్తెః పూజ్యాయథో త్తరమ్॥ 

(వతివదార్థము: లోక భూపవిద్వి మైః=[పజలను రాజునుద్దేశించువారిచెత; 

నాసి'కై $=నానికులచేత;నస్సం గశ్ఫేక్ = స్నేహముచేయరాదు;కల హైరరుచిః = 

కలహమునంధువై రమునందుఇష్టముగల వాడుగా;నస్యాత = ఉం డకూడదు;సంపద్ద్వి 

పత్సు=సంపదలు ఆపదలయందున్వు ధీరః=థై ర్యముకలవాడుగా; స్యాత్ = 

ఉండవలయును; శృతాత్ =శా(స్త్ర|శవణముక మె; అన్యత్ర =భోజనాదుల 

యందు; సంతుష్ష సంతో షముగలనాడుగా; స్యాత్ =ఉండవలయును; త్తె 9 

వచ ఆశా స్త్ర విషయమునందుకూడా; కుతూహాలీడాకుతూవాలము కలవాడుగా 

కూడఉండవలయును; తాంతిమాన్ =సర్వభూతములయందు దయగలవాడుగాను; 

దతిణః=పరులకు ఉపకారమును చేయువాడు; దక్షః =సమర్దుడు; సునమీతీత 

కార్యక త్ బాగుగా ఆలోచించిపకులనుచేయు వాడు; (హీమాన్ డాలజ్ఞతో కూడి 

నవాడు; ధీమాన్ బుద్ది బలముగల వాడును; మహోళత్స్చాహః హమీక్కిలి ఉత్సా 

పాము గలవాడు; నంవిభాగి అందరి షే మమును కోరువాడురు; [పియాతిథిః = 

అతిధులను _చిమించు వాడును; అతు[ దవృత్తి 8 హెనీచకార్యమ.లను చేయనివా 

డును; గంథీరః=లో తై న హృదయముక' ల వాడును; సాధుః =సజ్జనుడును; ఆశి 

తవత్సలః=-ఆ|శయిం చిన వారియందు దయగలవాడును; పితృభ్యః =పితృ దేవతల 

కొరకు; పిండన్యవపిండముము; దాతా హఇచ్చువాడును; యళఫ్టూ=ాయా గాదు 

లను చేయువాడు; హోతా=హోమముచేయువాడు; కృపాతసకః కృపాళువు; 

సువారానాం ైమంచిమాటలను; అనుజ్ఞ్జుతా = ఉపదెళించునాడును; దినానాం = 

దినులవిషయములో ; అనుకంపచజాలిగలనాడును; భీతానాండాభయపడు వారికి; 

ఆశ్వానకారీ= ఓ దా మృుకభిగించువాడును, ౪ కృద్దానాం=ాకో పగించువారిని; అను 
నాయక ః=అనునయిం చువాడును; పూర్వాభిభా షే మొదట మాట్లాడువాడును 

సుముఖః | పనన్నముఖముగల వాడును; సుశీలః—=మంచిన డవడిగల వాడును; 

పూజ్యపూజకః = పెద్దలనుపూ జించు నాడును; విత్త బంధువ యో వి ద్యాన్ఫ త్రైః—= 

విత =-ధనముగలనాడు; బంధుడాబంధువు; వయక౭ః=వయను్సు; విద్యా=విద్య; 

వృత ః=శీలముగల నారి చేత=యథోత రః =ఉత రానుపూర్విగా; పూజ్యాఃడాష 
జింపదగినవారుగా నుందు, 

తాత్ఫర్శంయు : వజలచేత రాబుల చేత జవపింపబడు వారితో ఇవావర్ 

లోకాలను ఒప్పుకొనని నాసి కులతోకూడా కలసియుండరాదు. కలవావై రము 
లందు కష్టమును కలిగి యుండగూడదు. నుఖదుఃఖముల యందు ధైర్యము 
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నవలంబించవలయును. శాస్త్రీయమైన ధర్మమును విని ఎప్పుడు తృ ప్తి చెంద 

కూడదు. వాటిని ఆచరణలో ఉంచవలయును. ఇవిగాక నర్వు[వాణుల యొక) 

ఏషయమునందు (పతి మనుష్యునికి ఈ [కింద నుచాపహారించబడిన గుణము లుండ 

వలయును. అవి పరులకు ఉపకారము చేయునాడు, సమర్థుడు, బాగుగా ఆలో 

చించి కార్యములను చేయునాడు, అభిమానముగలనాడు, బుద్దిబలముగలవాడు, 

ఉత్సాహవంతుడు, అతిథులను |సేమించువాడును, నీచ కార్యములను చేయని 

వాడును, యాగమును హోమముకు చేయువాడును, లోతైన హృదయము 
గలవాడును, పితృదేవతలకు పిండము విడుచువాడును, కృఫాళువును, మంచి 

నార్తలను అందించునాడును, దినులయందుజాలికలవాడును, భయవడువారి 

నోచాక్చువుడును, కోపముగలనారిని అనునయించునాడును, మొదట తాన 

పలుకరించునాడును, (పనన్న మైన ముఖము గలనాడును, "పెద్దలను పూజించు 

నాడును, వి త్తబంథు విద్యాకీలములు గలవారిలో [కమముగా మొదటి వారికం కు 

“"ర0డవవారు పూజ్యులుగా నుందురు. 

కోళిలోఖ : అద్భష్టములేదని బోధించువారు న్నాస్తికులని యర్థము. దక్షణ 
శబ్దమునకు పత్షపాకి యని అర్ధము. వి_త్తబంధు అని చెప్పిన వాక్యములో ధన 
వంతుడు పూజింపదగినవాడు. అతనికంశు బంధువు ఎక్కువ పూజింపదగినవాడు. 
అతనికం"కు వయావృద్దులు ఎక్కువగా పూజింవదగినవారు. వారికంకు విద్యా 

వంతులు పూజింప దగినవారు, విడ్యావంతులకం శు శీలసంపదగలవారు మిక్కిలి 
పూజనీయులని అర్థము. 

మూ॥ ఆత్మ|దువా మమరా్యద 6 మూఢనుబ్లిత సత్పథం॥ 
సుతరామనుకం "వేత నర కార్చిష్మ దింధనః ॥ 

ధర్మ్య మస్థ్యం (ప్రియం తథ్యం మిత పథ్యం వదేద్వ చః J 

(వతివదార్థము వ ఆతం దుహం=| పాణి దోహిని; అమర్యాదం =మర్యాద 
లేనినానిని, మూఢం జుబుద్దిహీనుని; ఉజ్షీతసత్చథం హవదలి'పెట్టబడిన మంచి మార్గ 
ముగల వానిని (దుర్మార్ల్గుని): నరకార్చిష్న్ము దింధనం=నరక =ానరకమునందలి; 
అర్చిష్రిత్ =అగ్ని కి; ఇంధనం ఇంధనమువంటి వానినిగా, సుత'రా౦ --మిక్కితలి 
అనుకం సేత =ఉ పేతీంపవలయుకు; ధరత్యం = ధరశ్రముతోకూడినట్టి; అర్ధవంతమెన; 
_వియం=(పియముగానున్నట్టిదియు; తధ్యం నిజమైనదియు; పథ్యం =హితమై 
నదియు; ఐన; వచఃడావాక్కును; వదేత్ =ఉచ్చరించవలయును. 

తాత్బర్యూము : [పాణులకు దోహముచేయువానిని, మళా నద లేనివానిని 
సనా్రిర్గమును వదలిన వానిని, నరకకూపమైన అగ్నికి ఇంధననుగానెంచి వానిని 
ఉ అుజీంవ వలయును. తాను మాట్లాడునపుడు, ధర్మముతో కూడినదియు, అర్థ 
వంత మెనదియు, వినుఓకింపుగా నుండునట్లిదియు, సతమెనదియు, హిత మెనదియు ఎ 

ళా ప్రమా 5 యై అయిన వాక్యమును స్వల్పముగా ఉచ్చరిం పవలయును. 



తృతీయాధ్యోయము స్ట 

ళోళిలోఖ : దయీశుత్వముచేత మంచి నూర్గమును యోచించు స్వభా 
వముగలవాడై_ అట్టి పనులను నిర్వ ర్హించుటకు మిక్కిలి అనుకంపతో కూడియుండ 
వలయును. అన్నింటివిషయములో ధర్మార్గకామములకు నంబంధించిన వాక్య 

మునే చెప్పవలయును. 

మూ॥ నాఒ త్యానమనజానీయాన్న స్తూ యాన్న చపిడ యేవ 

నహీనానవ మన్యేశ వృత్తార్రాంగబల శృతై 8॥ 

నా౭గున్లుద ః స్యాన్న |క్రూరోన తీక్షోనోఒపతాపవాన్ | 

పేతా వీర్ష్యెన్నతుఫలే పాపం పా వేఒపినాచనేత్! 

పరస్యవండం నోద్యచ్చేత్ |క్రుద్దోనెవం నిపాతయేత్ | 

అన్య తపు తాచ్చిప్యాద్వాశాసనా కాద్ధ తొాశయ:ః॥ 

నృత్య వాది తగీతాదనోల్బణా మాచ శేక్ (క్రియామ్! 

ప్రసిద్ద కేశ వా గ్వేషళమ ఫాంత్రపరాయణః॥ 

ఊర్గంనా భిః శరీరన్య స్పృశేన్నా౭ధర వానసా। 

నకుర్యాన్మిధునీభూయ శాచం |ప్రతివిలంబనమ్॥ 

నా ౬ఒసంవృత ముఖోవోర్యక వోద్లార విజ్బృంభణమ్: 

పాణి ద్వయేన యుగపత్ కండూయెన్నాత్మనః శ5£॥ 

వహపాన్న భారం శిరసాయుగ పచ్చాగ్ని వారిణీ! 

నాళికాన్న వికుష్తయాద్దళ నాన్న విఘట్టి యేత్ ॥ 

కుర్యాద్వి లేఖన చ్చేద ఖేదా స్ఫోటన నుర్దనమ్। 

పొదం పాదేన నా౬( కా(మేన్నకండూయేన్న శాచ యేత్ ॥ 

నభాంన్య ఖాబనే 'తెచనోపవిష్టః (పసాధ యెత్ ) 

(వతివదార్థి ము : ఆత్భానం శరీరమును (తన); నావజానీయాత్ = 

తిరస్కరించరాదు; నన్తూయాత్ =వొగడ రాదు; నచపీడయేత్ =పీడింవ రాదు; 

వృత్తార్దాగబలళ్ళ తె 8=-వృత్స=ాచరి [తము; అర్ధ =-ధనము; అంగ =ళరీరావయ 

వములు; బలహబలము; శై *=పాండిత్యములచేత; హినాన్ తక్కువై న 

వారిని; నావమన్న్మేత =అవమానిం చ రాదు! అరుంతుదః =మరాగియాతములై న 

మాటలను మాట్లాడువాడుగా; నస్యాత్ ఉండరాదు; [కూరః = |[కూరముగా 

(పరుషముగా మాట్లాడువాడుగా); నస్యాత్ ఉండరాదు; తీక్ష్క్య | కోధముగల 

వాడుగా; నస్యాత్ ఉండరాదు; ఉపతాపవాన్ పమలను నిర్పంధించువాడుగా 

నస్యాత్ ఉండ రాదు; పఫూళతా = కారణమునందు; ఈ ర్యైనాత్ = ఈర్ష చెందవల 

యును; నతుఫలేహ=ఫలమునందు ఈర్ష ఏ చెందరాదు; పాపం =పాపకార్య మును; 

పాెపీ౭ పిడాపాపియందుకూడ; నాచరేక్ =చేయరాదు; ప్యుతాన్ హెవుతుని 

కంకు; శాసనార్హాత్ =దండనార్హు డై న; శిష్యా దాపా=ాశిషు్యనిక ౦ కును; అన్య (త 

వ వేరొక చోట; పరస్యడాళ తువునకు; దండండాశికను; నోద్యచ్చేత్ =ఇవ్వరాదు 



ర్ట అష్టాంగ సం[గహ వ్యాఖ్యానము 

హితాశయః =మం చిఅభి[పాయముగలవాడు; కుద్దన్సన్ =కోపించ్రివవాడై ; పర 

స్య=ాశ తునికి (ఇతరునికి); దవం=ఈశితను; ననిపాతయీత్ =విధించరాదు; 

నృత్యగితాది - నృత్య నృత్యము; వాది త్ర=-వాద్యము; గిశాది=గానము 

"మొదలగు, [కియాం కార్యమును; ఉదృణామ్ =ఎక్కువగా; నాచేత =చెయ 

రాదు; (పసిద్ధ...పరాయణః =| పనిద్ది కళ =(పశస్తములై నకేశములు;  [పసిద్ద 

వాక్ స్పస్టమై న వాక్కు; (పసిద్దవేష= ఆనుషంగిక పషము; శమ= ఇంద్రియ 

ములనణచుట;సాంత్య=ైఅనునయము; పరాయణః =వీటియందు ఆస కి గలవాడు, 

శరీరసః=ాశరీరముయొక్క; నాశథేశడాబొడ్డుకంశు; _ ఉర్జ పమడావై భాగమును; 

అధర వాససా= [కిందధరించుబట్టతో;నస్ప శేక్ = తాకరాదు; మిథునీభూయ=సం 

భోగించి; శాచం వతి =శుద్దినిగూర్చి; విలంబనమ = ఆలస్యమును; నకుర్యాత్ = 

చేయరాదు; అనంవృతముఖ=మూయబడని ముఖముగలవాడె; హాస్య నవ్వు; 

తవడాతుము; ఉద్గార = |కపును; విజ ్రంభణం హఅవలింతను; నకుర్యాత్ చేయ 

రాదు; ఆత్మనః తన యుక్క_; శిరహ౭ాతలను; పాణద్వయేనవా రెండుచేతులచేత 

యుగపత్ ఒకేసారి; నకండూయేత్ గో కరాదు; శిరసాడాశిరస్ఫుతో; భారం= 

భారమును; నవహెత్ = మోయరాదు; యుగపక్ = ఒకేసారి; అగ్ని వారిణీ నీళు 

నిప్పులను; నవ హౌక్ =మోయరాదు; నాసికాం ముక్కును; నవికుష్టయత్ = 

ఆకర్ష ణఅముచేయరాదు; దళవాన్ =పండ్లను (దంతములను); నవిఘట్ట యేత్ = 

కొరకరాదు; పాదేన=కాలితో; ఏలేఖన. . .మర్షనమ్ _ విలేఖనడాభూమినిగీు 

టయు; చేదడాతృణాదులను తెంచుటయు; భేద=క్ళరలను చీల్చుట: స్ఫోటన 

=పగులగొట్టుట; మర్షనండామర్దించుట; నకుర్యాక్ = చేయరాదు; పాదే న=ైకా 

లిచేత; పాదంహచమరొంపాదమును: న(శా మేక్ =ఆ|కమించరాదు: నక్రండూ 

'యేళ్ =గోకరాదు; నశాచయేత్ -కడుగరాదు; కాంన్యభాజ నేచ డాకంచు 

పా[తయందుకూడ: 'తే=అపాదములను; నశాచయేత్ =కడుగరాదు; ఉపవిస్థః 

=కూర్చున్న వాడై ; తెడాఆకాళ్ళను; న పసాధయేత్ =అలంక రిం చరాదు 

(కడుగరాదు). 

తొత్సర్భంము: తన శరీరమును నిందించరాదు. పొగడరాదు. పీడించ 

రాదు. నడవడికతో, ధనముతో, శరీరబలముతో, పాండిత్యముతో 

తక్కువై న వారిని అవమానించరాదు. మరా్యాఘాతములై న మాటలతో 

నొప్పింపరాదు, పరుషముగా మాట్లాడుట, (కోధము గలవాడుగా నుండుట, 

పరులను నిర్భంధించుట చేయరాదు, కారణమునందు అసూయ చెందవలయునే 

కాని ఫలమునందు కాదు. పాపకార్యమును పాపియందుకూడ చేయరాదు. 

శ|తువును రికంచరాదు, మంచి అభి పాయము కలవాడు కొపించినవాడై_ 

పుతునికంఖు, దండనార్హు జై న శిష్యునిక ౦కు ఇతరునికి ఈ శితను విధించ రాదు. 

నృత్యము వాద్యము గానము మొదలగు కార్యములను అతిగా వేయరాదు. 

(పళ స్తములై న కేశములు, స్పష్టమైన వాక్కు, ఆనుషంగిక వెషము, ఇంద్రియ 
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నిగవాము, అనునయము వీటియందు మిక్కిలి ఆన క్రి గలవాడు, శరీరముయొక్కం 
బొడ్డుకంశు వై భాగమును _(కిందిభాగములో ధరించుబట్టతో తాకరాదు. రతి 
కేళి ముగిసిన వెంటనే శాచకార్యము నాచరించవలయును. హాస్తాదులచే నోరును 
మూసికొనక నవ్వు, తుము, |శేనుపు, ఆవలింత చేయరాదు. ఒకేసారి రెండు 
చేతులతో తలను గోకరాదు, శిరస్సుతో భారమును మోయరాదు. అగ్నిని 
నీటిని ఒకేతూరి తీసుకొని వెళ్ళకూడదు. ముక్కు నాకర్ష ణము చేయకూడదు. 
ఒక పంటిని ఒక పంటితో కొరకరాదు. కాలితో భూమిని గీరుట, తృణాదు 
లను ( తెంచుట, క|రలను చీల్చుట, రాళ్ళను పగులగొట్టుట, పాదముతో 

పాదము నాక్రమించుట, పాదమును గోకుట చేయరాదు. మరియు కంచుపాత్ర 
యందు పాదములను కడుగరాదు. కూర్చుండి పాదములను కడుగరాదు. 

ళోళిలోఖ : శరీరము నవమానించరాదు. తనను స్తుతించరాదు, మనస్సును 
హింసించరాదు. తనకంలు వృత్తిలోను, శరిరబలములోను తక్కువయినవారి 
నవమానించరాదు.  మరా్రఘాతములై న మాటలను మాట్లాడరాదు, పరు 
లను బంధించరాదు. పాతువునందు అనూయాపమడుగా నుండవలెను గాని ఫలము 

నందసూయాముడుగా నుండరాదు, పాపియందుకూడ పాపకార్యముల నాచ 
రించరాదు. పరులను శివించరాదు. పు తుళ్లి దండనకు తగిన శిమ్యుణ్ణి వదలు 

కోపముగలవాడై హుని శిజార్హునిగా చేయరాదు. చేయబడిన వ్యత్యవాయము 
కలవాడై వెంటనే శెచకార్యము నాచరించవలెను. శళ్చాదుల నధికముగ చేయ 
రాదు. పొదముచేత పొదము న్మాకమించకూడదు. రుద్దకూడదు. కూర్చుండి 
కడగరాదు. కాంస్యేపా(త్రలో _ప్రవాళనము చేసికొనరాదు. 

మూ॥ _అభీక్లం నిర్మలాన్ దధ్యాన్నఖ పాదమలాశయాన్ ॥ 
నాఒసమిద్ద ముపాసీత హుతాళం నై వచాళుచిః॥ 

నాజ&నువాతం నవివృతోన క్లాంతోనా౬ న్యమానసః॥ 

ధమేన్నా ఒన్యన నస్మందేన్నాఒధః కుర్యాన్నపాదత ః। 

సతతం ననిరీశేత చలసూజ్యా (పియాణిద॥ 

నా్నాపళ_న్తం నవిణ్యూ (తం నదర్పణ మమార్జితమ్। 

ఉద్య న్త మస్రమాయ నం తపన్తం (పతిమాగతమ్॥ 

ఉపిరక్షంచ' భాస్వంతం వాససా వాతి రోహితమ్; 

నోజన్యద వ్యతి "తేజస్విన క్రుద్దన్య గురోర్ముఖమ్! 

నస్త్రియం [సవన్లీం నోద క్యాం ననగ్నాం నాఒన్య సంగతామ్। 

నపత్ర్నీం భోజన స్వప్న మక జృంఖా దురాసనే॥ 

శయీోతనై క శయనే నచాగ్నీ తయాసహా। 

'తామనీర్ష్యళ్ళ్చు గోపయక్ న్వైరిణీం నాధివాసయేత్॥ 
నోచ్చిష్ట కార శారావు తుహినాంళు దివాకరాన్ | 

వశ్యేన్నయాయాన్న స్లశేన్న స్వప్నాన్న స్సృ శేచ్చిరః॥ 



ర్ ఆష్టాంగ సంగోహా వ్యాఖ్యోనము 

పాయ యంతీం చరరికీంచో నాశ్యనై శ్చిగాం నివేదయేత్ | 

ఆ ర్కెందు పరివేషోల్కా శత [కతు ధనూ౦పిచి॥ 

నాన్యర్దేవాృ'నే కర్మ కుర్యార్వావేన్న వర్షతి। 

తిథిం పక్షస్య న|బూ యాత్ నక (తాణిన నిర్దిశేత ॥ 

నా ఒత్మనో జన్మలగ్న రక ధన సారం గృహే మలం। 
'వకాశ యీ న్నావమానం నచ వి స్నేవాతాం (పభోః॥ 

(ఏలివడార్దము : నఖపాదమలాశయాన్ గో ళ్ళను పాదములను గువ్యా 

ఇం| దియములను; అ ఫీక్ణుం పవలుమార్చు; నిరశ్చలాన్ =శుద్దనులనుగా; దధ్యాత్ = 

ఉంచవలెను; చడామరియు; అశుచిః=అపవి|తుడై న; నాసమిద్దం =హోమాగ్నిని 

హుతాళ గా ర్హపళ్యాగ్నిని; నై వఉిపాస్త్ =ఉపాసించరాదు;ు ముతాశంవ 

అగ్నిని; అనువాత౦ వవా తానుకూలముగ; అస్యేనానోటితో; నధ మేక్ =ఊద 

రాదు; వివృతఃనోకు తెరచుకొని; నధమేక్ =ఊదరాదు; కాంత చబడలిక 
చెందినవాడై ; ఆస్వేన నోటితో; నధ మెక్ = ఊదరాదు; అన్యమానసః మన 

స్సుపరి భమించుచున్నవాడై ;ఆ స్యేనపనోటితో నధ మెక్ = ఊదరాదు;అతహాః= 
పరుపులనుండి, ఆసనములనుండి కిందికి; నన్క౦ బెక్ = వెదజల్ల కూడదు; పాదతః= 

పాదములవలన; నకుర్యాత్ చేయకూడదు; చ=ామరియు; చలనూక్ష్మ[పియాణి 
వెకదలుచున్న మిక్కిలి నూమ్మమైన, మిక్కిలి (పేమపా[తమైన వస్తువులను; 
అథః = క్రిందికి; నకుర్యాత్ చేయరాదు; అపళస్తం = పశసృముకాని దానిని, 
నకుర్యాత్ =చెయరాదు; విణ్ మూ(త్రం=మలమును మూ[తమును; అథః= 
(కిందికి; నకుర్యాత్ = చేయకూడదు; ఉద్యంతమ్ =ఉదయించుచున్న; అస్తృమ 

_చయూంతం=అస్తమించుచున్న; తపంతం=|(పచండమై న; పతిమాగతం = వతిబిం 

బరూప్యమైన; ఉపరక్తం =రాహువుచేత పట్టుకొనబడిన; వావ లేక; వాససా=ా 
వస్త్ర ముచెత; తిరోహితం హమకుగువరుచబడిన; భాస్వంతం ఊఒనూర్యుని; నెకేత 

చూడరాదు; అన్యవపి=ఇతర విధములుగాకూడ; అతికేజస్వివమిక్కిలిలేజ 
న్ఫుతో కూడినదానిని; _చేశ్నేతడాచూడకూడదు; కుద్దస్యాఅతికుపితుడై ; 
గురో౭డాగుగువుయొక్క; ముఖం=ాముఖమును; చనేశేతడాచూడ కూడదు; 
(సవంతీం=మూ|తము చేయుచున్న; (స్త్రియం స్త్రీని; నెకేతచూడకూడదు; 
ఉరక్యాం=రజస్వలయెైన (స్త్రీని; నే శేత= చూడకూడదు; అన్యసరగతాం = ఇతర 
పుగుషునితో సంభోగించుచున్న ('ప్రీనిః నశేత=చూడరాదు; భోజన న్యవ్న 

ముతజృంభాదురాననే స్థితాం= భుజించుచున్న. నిదురించుచున్న ఆకలిగొన్న 
అవలించుచున్న దుష్ట్రమైన ఆసనమునందున్న; పత్నీండాతనభార్యను;, నే కేతా 
చూడకూడదు; పకళయనే=బఒకే పడక యందు; స్వభార్యయః తంయానహకాతన 
భార్యతో కూడ; నళయతడాపడుకొనకూడదు; నాశ్నీ యాక్ =ఆహారము భుజిం 
చరాదుు తాండాఆమెను; అనీర్హ్యాం=ఈర్ష వి లనిదానిని; గోపాయేక్ దరతీంచ 
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వలయును; సె రిణీండాకులటను; స్వగృ్భహేడాతన యింటీయందు; నాధివాన 
యేత్ =నివసింపచేయరాదు; ఉచ్చిష్టతారక రాహు తుహినాంశు దివాక రాన్ = 

అ|పయత్నముగా నక్ష[తములను, రాహువును, చం|దుని, సూర్యుని; నప శ్యేత్ = 

చూడకూడదు; నయాయాత్ =|పయాణించరాదు; నవ్యాత్ ద చదువరాదు; 

నస్వప్యాత్ =నిదురించరాదు. _ శిరః=ాతలను; నస శేత్ తాకరాదు; పాయ 

యంతీం=దూడకు పాలిచ్చుచున్న; చరతీంచనంచరించుచున్న; గాంవచఆవును; 

అన్య_నె ఇతరు నికి; ననివేదయేక్ చెప్పరాదు; అశ్కేందువరివేపోల్యాశత 

[కతుధనూంపి. అర్క =నూర్యుని యొక్క; ఇందు =చ౦ (దుని యొక్క నీడ; 

పరివేష =ఆవరణముగా కాబడినపుడు; ఉల్కహచుక్కా రాలినపుడు; శత కతు 
ధనూంటాణఇం (దధనున్సును; అన్యతుడాపెనై న; దేవార్చ నే =దవశార్శ్భన 

యందలి; కర్మ వపనిని; నని వేద యేత్ =నివెదించరాదు; వర్ష తి2వర్ష ములో; 

నధావేత్ =పరుగ _త్తకూడదు; పక్షస్యడావక్షము యొక్క; తిథించతిథిని; 

న[బూయోత్ = చెప్పరాదు; నవ తాణి=నతతములను; ననిర్హి శేత్ చూ పెట్ట 

“రాదు; ఆత్మనః త నయుక్క్క-; జన్మలగ్నర కఘనసారం జన్మలగ్నము, నక్ష 

(తము, ఘనసారములను; నకథయెత్ చెప్పరాదు. గృ పామలం గృ హదోష 

మును, అవమానం అవమానమును; |పభోః=|వభువుయెక్క; నిస్నెహతాంవా 

ద్వేషమును; న|ప'కాశయేత్ =బయలు పుచరాదు,. 

తొత్సర్భము వ" గోళ్ళను, పాదములను, మలాశయములను రోజులో 

చాలా - పర్యాయములు- శుద్దిచేసుకొన వలెను. తాను అపవితుడుగా నున్నప్పుడు 

హోమము యొక్క అగ్నిని లేక గార్హపత్యాగ్నిని ఉపాసించరాదు. అగ్నిని 

పవిత్రత తోనే ఉపాసించ వలెను. వాయువున కనుకూలముగ అగ్నిని ఊద 

రాదు. నోటినంతయు శెరచిగాని లేక బడలిక చెంది యున్నప్పుడుగాని 

మనస్సు చంచలముగ నున్నప్పుడుగాని అగ్నిని ఊదరాదు. గొట్టముతో గాని 

లేక విసనక|ర మొదలగు సాధనములతో గాని అగ్నిని (ప్రజ్వరిల్ల చేయవల 

యును. అగ్నిని వెదజల్లుట లేక పీటల కిందికి _తోయుట మొదలగు పనులను 

చేయరాదు. పొదములతో అన్నిని [పక్కకు నెట్టుట లేక చల్లార్చుట చేయ 

రాదు, కదలుచున్న సినిమా మొదలగు వానిని మరియు అణువులను అ|పియ 

ములై న వస్తువులను దూరదర్శిని యం (తముల ద్వారా చూడరాదు, నింద్యము 

లైన వస్తువులను, నింద్య్భ మెన కార్యములను, మలమూ తములను, మబ్బుగా 

నున్న అద్దములను చూడరాదు. ఉదయించుచున్న ,అ_స్తమించు చున్న, మధ్యాహ్న 

సమయమము నందు ఏదేని వస్తువునందు |పతివింబ రూపముగ కన బడుచున్న 

రాహువులనచేత |[మింగబడుచున్న, వృస్త్రములబేత ఆచ్చాదితమైన _సూఘ్యజి 

చూడరాదు. ఇమే మరియొక ఏదేని (ప్రకాళవంతమైన వస్తువులను కూడ చూడ 

రాదు. కుపితుడైన గురువుయొక్క ముఖమును చూడరాదు, మూత్రము 

చేయుచున్న (స్ర్రీనిచూడరాదు.నీళ్ళలో నిలబడియున్న. నగ్నరూపములో నున్న; 
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ఇతర వురుషునితో నంగమించుచున్న (స్త్రీని చూడరాదు. నీటిని పానము చేయు 
చున్న, భుజించుచున్న, నిదురించుచున్న ,ఆవలించుచున్న, ఏకాంతము నందున్న 

ఇతర వ్యవస్థలో నిమగ్నురాలై యున్న ధర్భపత్నిని గూడ దర్శించరాదు. 
ధర్మపత్నితో కూడ ఒకే శయనమ్నువెన పరుండరాదు. ధర్మపత్నితో కూడ 
కలిసి ఒకే పా[తలో భుజింపరాదు. ఆమెను ఇతరులవెన ఈర్ష్య చూపకుండు 

నటుల చూడ వలయును. ఇంటిలో భర్తను విడిచి వచ్చిన (స్త్రీని ఉంచుకొన 
రాదు. సూర్య _గహణ చం[ద [గహణ సమయములందు, నక్ష[తములు పతన 

మగు నపుడు చదువుట, నిదురంచుట, తలను నస్పృశించుట, (పయాణించుట 
లను చేయరాదు, వీటిని ఆ సమయములందు చూడరాదు. సూర్య చం[దుల 

యొక్క ఛాయను, ఉల్కాపాతమును, ఇం|ద ధనున్ఫును, దేవతా నిమి.త్తము 
లైన కర్మను గురించి ఎవ్వరికిని చెప్పరాదు. వర్ష ములో ఉరకరాదు. ఈ రోజు 
ఈ తిథి, ఈ నవ్యతము, ఈ పకము అని ఎవ్వరికిని అడగకుండా చెప్పకూడదు. 
తనకు జరిగన అవమానమును, తన అధికారితో తనకుగల ద్వేషమును ఇతరు 
లతో చెప్పుకొనరాదు. వీటిని తన హృదయము నందే ఉంభుకొన వలయును. 

కొళిలోఖ: నఖాదులను నిర్భలముగ నుంచుకొన వలయును. అగ్నిని 
నోటితో ఊదరాదు. ముఖవాతముతో అగ్నిని శరెచ్చగొట్ట కూడదు. అగ్నిని 
వెదజల్లి గూడదు. శయన ఆననాదుల కథో భాగమున అగ్నిని ఉంచరాదు. 
జనస్రలగ్న కుండలిని నక్ష[త్రాదులను ఎవ్వరికిని చెప్పగూ .శదు. గృవాచ్చి | దముల 
నితరులకు కలియ నివ్వరాదు. అవమానము నిజ సలతో చెప్పుకొనరాదు. 
రాగద్వేషములకు బహిర్గతము చేయగూడదు. 

మూ॥ పురోవాతాత పర జస్తుమోర' పరుషానిలాన్ । 

అనృజుః తవదూర్గార కాసస్వప్నన్న మైథునమ్॥ 
సళ బ్ఞమకినమ్ వాస్త [భూ నేతోచేపనాదితామ్: 
కూలచ్చాయాం సురాపానం వ్యాళదంవ్వి వీపొ నః 
హీనానార్యాతి నిపుణ సేవాం విగ్ర వాముత్త మైః। 
సంధ్యాన్వభ్య వావోర స్తీ స్వప్వాధ్యయన చింతనమ్॥ 
ఆరోగ్య జీవి తై శ్వర్య వి ద్యాసుస్థిరమానితాం! 
తోయాగ్ని పూజ్య మ ధ్యెన యానం ధూమం శవా [శ్రయమ్॥ 
మచద్యాాతిన -క్తిం వి సంభస్వాతం శ్రే (స్రీషుచత్య జేత్। 

(వతివదార్థము ; పురోవాతపరజన్తు పారపరుషానిలాన్ ఎదురుగాలి ఎదు రెండ, దుమ్ము, మంచు, దుష్టమైనగాలి వీనిని; త్య జిత్ హత్య జించవలయును, 
తముథూద్లార కాసస్వప్నాన్న మైథునమ్ తుమ్ములు, కేనుపులు, దగ్గు, నిద, 
భోజనము, సంభోగము వీనిని; అన్ఫజుః డావ|క మైన శరీరము గలవాడై చేయ 
కూడదు, సళ బ్ఞమలినం = శబ్దిముతోకూడ (పాణవాతమునుగాని అపొనవాతముగాని 
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బహిర్గతము చేయుటను; త్య జేత్ దవదలి పెట్టవలెను. వాస్త (భూనేతో చేప 

- వాడితామ్వాచేతులు, కనుబొమలు, నే|తములు వీనిని కదల్చుట లేక చప్పుడు 
చేయుటను; త్యజేత్ =వదలి పెట్టవలెను. కూలచ్చాయా౦=నదితీరము. నందలి 

వృకములయొక్క- నీడను; _సురాపానం=ానురాపానమును; వ్యాళదంప్టి? 
ఏబూణినః=సింపహాము మొదలగు దుష్ట జంతువులు, పాము మొదలగు ఏష 

- జంతువులు, పశువు మొదలగు కొమ్ములు గల జంతువు; హీనానార్యాతి నిప్రణ 

సేబాండకులశీలనాదులచేత హీనులు, దుష్టచేష్టలు చేయువాడు, లుబ్జుడు 

మొదలగు వారిసేవను; ఉ_త్తమె =సన్మార్గులతో; వి గహమ్ విరోధము; 

_సంధ్యాన్వభ్యవవోర (స్ర్రీస్వప్నా ధ్యయనచింతనం = నంధాస్టికా లము నందు 

భోజనము, (స్రీసంభోగము, నిద, అధ్యయనము, ఒక విషయమును గురించి 

ఆలోచించుట మొదలగు "కార్యములను; ఆరోగ్యజీవిశై శ్వర్య విద్యానుస్థిర 

మానిళామ్ = నేనారోగ్యవంతుడను. "నేను జీవించియున్నాను, నేను ఐక్వూర్య 

వంతుడను, నేను పొదాషంనుడను ఇట్టి అహాంభావము; త్య ఉత్ వదలి పెట్ట 

వలయును, తోయాగ్ని పూజ మధ్వ్యేనడానీరు, అగ్ని, పూజ్యులయొక్క మధ్యలో; 
యానం=నసనంచారము చేయుటను; శవా| శయం కవా[శయమైన; భూమండా 

ధూమమును; మద్యాతిన_క్రించ2వుద్యము నందాస కిని! త్యజేత్ =వదిలి"పెట్ట 

వలయును; (స్త్రీషు స్త్రీలవిషయమై; వ సంభవవిశ్వాసము; స్వాతం త్య 

స్వాతం త్యముఅను; త్యజేత్ వదలి'పెట్టవలయును. 
తౌత్స్రర్యము ; ఎదురుగాలి, ఎదురెండ, దుమ్ము, మంచు, దుష్టమైనగాలి 

పీనిని వర్ణింప వలెను; తుమ్ములు, ఆవలింతలు, దగ్గు, నిద, భోజనము, మైథునము 
వీనిని వ[కమైన శరీరముగలవాడై చేయకూడదు. నదితీరముల యందలి 
వృతములయొక్క_నీడ, శాగద్వెపి, సింహము. మొదలగు దుష్ట జంతువులు, 
పాము మొదలగు వివజంతువులు, పశువులు మొదలగు కొమ్ములుగల 

జంతువులు, కులశీలసాదులచే హీనులు, దుష్టచేష్టలు చేయువాడు, లుస్తుడు 

మొదలగు వారిసేవను, సన్మార్గులతో విరోధము, సంధ్యాకాలమునందు భోజనము, 
(స్త్రీ సంభోగము, నిద, అధ్యయనము, ఒక విషయమును గురించి ఆలోచించుట 

మొదలగు కార్యములను వదలిపెట్టవలయును. ఉదకము, అగ్ని, పూజ్యులు సీని 

నడుమను సంచరించుట, [శెతధూమము, మద్యపానమునందు అత్యాస క్తి, (ప్రల 

యందు నమ్మకముంచుట, (స్రీలకు స్వాతం (తము నిచ్చుట. మొదలగు వానిని 

త్యజించ' వలయును, 

-శ9లేఖ : హీనసేవను వదళలిపెట్టవలయును, నేను ఆరోగ్యవంతుడను, 

నేను విద్యావంచుడను అను భావమును వదలిపెట్టవలయును.. 

మూ॥ నె కావొమహ్యధివ సే 'చ్వాస్తు తచ్భాన్ర శ ర్లితమ్॥ 

నదేశం వ్యాధి జవులం న్నావెద్య ంనాహ్యనాయక మ్! 

స్ట శాధర్మిజన భూయిస్థం నోపన్ఫస్టం నపర్యతహ్ 
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(వళివదొర్లము : వాన్తుకావాస్తు; తచ్ళాస్త్ర గర్హి తమ్ =వాస్తుళాన్త్రు ము 

చేత నిందింపబడివ యింటిలో; వకాపహమపివాఒకదినముకూడ ; నాధివసేత్ = 

నివసింపరాదు; వ్యాధిబహులం వ్యాధులు ఎక్కువగానున్న; “దేశం వ దేశము 

నందు; నాధివసేత్ హనివసింపరాదు: అవై ద్యం=ావై. ద్యుడు లెని (పచేశమునందుు, 

నాధివసేత్ =నివసించరాదు; అనాయకండనాయకుడు లేనిచోట; అధర్మిజన 

భూయిష్టుం =అధర్మవరులై న జనబాహుళ్యము గల (ప్రబేశమున; జనవదోధ్వంస 

కర వ్యాధి[గన్తులు వదిలిన (ప్రదేశమున; పర్వతమ్ =పర్వతమున; నాధివసేత్ = 
నివసింపరాదు. 

తాత్ళర్భంయు : గృవానిర్మాణ విద్య యెన వాస్తు శా స్త్రముచేత నిందింప 

బడిన గృవామునందు ఒక దినము కూడ నివసింపరాదు. వ్యాథులు[పబలియున్న 

|వచేశమున, వై. ద్యసదుపాయము లేనిచోట, నాయకుడు లేని. (పొంత 

మున మవోమారి మొదలగు వ్యాధులు (పబలియున్న ందున వదలి పెట్టబడిన 

(పాంతమునందు, అధర్మ పవర్తకులు ఎక్కువగా గల [పదేశమున, పర్వతముల. 
యందు నివసింపరాదు. . 

భలీలేఖి : ఉపసృష్ట్రం సోపసర్గం మారకాదినా ఇత్యర్థ 8. 

మూ! వ నే(శ్చాజ్యాంబు ఖైేమజ్య సమిత్పుష్పతృ ణెంధ నే! 

నుభితశేమ రమ్యా నే పండితైర్మండి శేపు రే! 
నరామరా?ాం సిద్దానారి శాస్తాణాంచాజుగుప్పక'8॥ 

ఆ రాధక స్త్రి వర్గస్య యఖథాయోగ్యం జనన్యచ॥ 

దళకర్మ పధాన్ రతన్ జయన్నాభర_న్లరానరీన్ | 
హింసాన్తే యాన్యథాకామం చె శున్యం పరుషానృతమ్! ' 
సంభిన్నా లాపం వ్యాపాదమభి ద్యాం దృగ్విపర్యయమ్!' 

పాపం కర్మేతి దళధా కాయ వాజ్ న నై న్య ే త్। 

(వతివదార్హము : (ప్రాజ్యాంబు భై షజ్య సమిత్సువ్నత్భ ణేంధచే=మిక్కి లి 

నీరుగల్క, వైద్య సంపన్న మైన,నమిధలు పుష్పములు దర్భలు కన్టులు సమృద్దిగల; 
సుభితకేమ రమ్యా న్తేజధనధాన్యములతో సుభికమైన, మంగళకరమైన, 
మనోహరమైన; పండితై ౩=పండితులతో; మండితే అలంకరింపబడిన; నరా 
మరాణాం = మనుష్యుల చేవతలయొక్క ;సిచ్చానాం =సిద్ధపురుషులయెబుక్క ; శాస్తా 
౯కాం ళా (స్త్రములయొక్కా; అజుగుప్పకః =ార్వేషీంపబడనటువంటి; త్రివర్గన్య = 
|(తిపర్ల ముయొక్క; ఆ రాధకః =ఆరాధకుడుగల; యథాయోగ్యం జనన్య్య జనము 
నకుతగినట్టి;వు 5 = పట్టణమునందు;అధివసేత్ =నివసింపవలయును; దశ =పదివిధము 
వై న,కరగిపథాన్ డాకర్శమార్గ ములను;ర క్షన్ డారతించుచు;ఆభ్య న్లరాన్ =ఆభ్యం 
తరములై నః అరీన్స్ దాళ| తువులను; జయన్ =జయించుచు; పురెడాపట్టణమునందు; 
అధివ సెక్ కానివసింవనలెన్లు, హింసా క్రాజీవహ్లొంన; -నేయడాదొంగతనము; అన్యధా 
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కామండాగురుదారగమనాది నిపిద్దకామసేవను; వై శున్యం =పిసినత్వమును;పరుహో 

నృతే=[కూరవచనము, అసత వచనముఈరశెండింటిని;సంభిన్నా లాపడాసందర్భము 

లేనివచనము; వ్యాపాద=జీవదోహచింత,అభిధ్యా=ఇతరు లయొక మేలును 

మంచిగుణములు మొదలగు వానిని సహించ కుండుట; దృగ్విపర్యయమ్ = 

శా(స్త్రములయందు విరుద్ధజ్ఞానము (నా _స్పిక త్వాదులు); దళశధా= ఈ పదియును; 

పాపం క ర్చేతి=పాపకార్యములని; కా యవాజ్యాన్ననె $= కాయ వాక్ మనస్సుల 

చేత; త్య జేక్ =వదలి'పెట్టవలయును. 

తాత్సోర్యోయు : ఏ |ప్రదేశమునందు పుష్కులముగ నీరుండునో, ఎచట 

మందులు మొదలై న వై ద్యసదుపాయము లుండునో, సమిధలు, పుష్పములు, 

దర్భలు, కౌలు మొదలగునవి సుసంపన్న ములై యుండునో, దేశము ధనధాన్య 

ములతో తులతూగుచుండునో, మంగళకరములై న కార్యము లెచట అవిచ్చి 

న్నముగ కొనసాగుచుండునో, పండితుల కెచట గౌరన మర్యాదలకు లోటు 

లేకుండునో, మానవులకు చేవతలకు జ్ఞానులకు ఎచట ఆవమానము జరుగ 

కుండునో, థర అర్థకామముల 'కెచట నిరంతరము ఆరాధన జరుగు చుండునో, 

యోగ్యతగల జనులకు ఆదరము ఎచట లభించునో అట్టి పదేశము నందు 

నివసించ వలయును. 

అంతశ్ళ|తువులై న కామి|కోధాదులను జయించి పదివిధములై న కర్తే 

మార్గములను రతించుచు జీవింప వలయును. పది విధములైన పాపములను 

మనసా వాచా కర్శుణా త్యజించ వలయును. ఈ త్యాగము కమ (ప్రొ ప్తమె 

_ యుండ వలెను. 

: ళోళిలోఖ : కాయ వాజొగ్రనసా; అని మూడు విధములు. కాయిక ములు 

మూడు. : (పాణాతిపాతః, పర దవ్యాపహోరః, అగమ్య్యామనం. వాచిక ములు 

. నాల్గు. విధములు. ఆసత్య వచనం, పరేషాం భేదకృద్వచనం, పరుష వచనం, 

_ అసంబద్ధ (పలాపః, మానసికములు మూడు విధములు. అభిధ్యా వ్యాపాదః. 

. మిథ్యాదృష్టిః, వరన్వస్యాన్యా యేనస్ప వీ అభిధ్యా, వ్యాపాదః = సత్త న్రపిద్వేషః 

దృగ్విపరక్యయః=శా(స్త్ర దృష్టివె పరీత్యం (నాస్తికత్వ మితి యావత్ ). 

మూ॥  వరోపఘమాత [కియయా వర్షయే చార్జనం (శ్రియః! 

లరానాం ధర్మలబ్దానా మదాతా౭ పివ్యాసంఖభ'వాత్ || 
qe = యఖ వ 

స్వ న్గాపవర్ష విభా నయత్నే నాధిస్టతి.! 

.. . (ళివదొళ్టమ.:.. పరోవఘాత[కియయా ఇతరులను కష్ట పెట్టి; ఆర 
నం=పంపాదింవబిడిన; [శియః సంపదను; వర్జయేత్ =వదలి"వెట్ట వలయును; 

. ధరసలబ్బానాం దధర్మపూర్వకముగా _ పొందబడిన;  అర్థానాం=అర్థములను; 

అసలభఛాదపి =అఆసంభవమ్ము లెనప్పటికి బ్లధాశాసికాధానగము చేయని వాడైన 
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ప్పటికి; స్వర్గాపవక్ష విభవాన్ =స్వరాసపర్గ విభవములను; అయ ల్నేనవఅయత్న 
ముగ; అధితివృతి =బాందుచున్నాడు,. 

తాత్పర్యము : న్యాయసమ్మతముగ ఆర్జించిన ధనథధాన్యాది వస్తువులను 

పాతాపాతతలను గుర్తించి దానము చేయుచు ఇవాలోక పరలోక సౌఖ్య 

ములను పొందుటకు అర్హత కలిగియుండును. ఒక వేళ న్యాయ సమ్మతమైన 
సంపాదన లేక చానాది విధులను నిర్వ ర్లించక పోయినను ఇ నుదాహరించిన 
సౌఖ్యములను పొందవచ్చును. కాని అన్యాయార్డి తముగ ధనమును గడింఛ 

రాదని భావము. 

కోళిలోఖ: ఇతరులను హింసించి సంపాదించిన సంపదను విడిచి పెట్ట 

వలయును. తక్కిన విషయములు సుగమములు, 

మూ పాయం భుక్వా లఘుహితం సమాపాతమనా;ః కుచిః॥ 

శాసార మను నంన సత్య స్వచర్యాం చాధసం విక్! 

దేశేషు చావ నాకీర్లే ద్వి,తాప్త పరిచారక ౪1 
యుకోపభఘాతం స్వా సీర్ణం వి సీశ్తా విషమం నుఖమ్ 

బాను తుల్యం మృదు సకంచిచేశ శయనాసనమ్॥ 

(ఫొగ్దతీణ శిరాః పొదావ కుర్వాణో గురూన్ (వతి! 

వపూర్వాషర దిళో భాగే ధర్మమే వాను చింతయన్॥ 

(వతివదార్థము * సాయఆచెసాయం కాలము (నూర్యా్త నమావమున 
కోంశు ముందు); అఘు = కేలికగ జీర్ణ మగు; హితంచపథ్యకర .జహోఠమును; 
భుక్వ్వాాభుజించి; శుచిః -పరిళుద్దుడై ” సమాహిత మనాః =ాశాంత్థ మైన పరిళుద్ధ 
మైన మనన్సు గఆవాడై ; శాస్తారం=భగవంతుని; అనుసంస్మ ృత్యడావ్మరించి 
(అశ్లే దినచర్యను కూడ ఒకతూరి మననము చేసుకొని); అధవతరుఛాత; 
స్వశయ్యాం తన పడకను; నంవిశేత్ =పొందవలయును (న్మిదించవలయును); 

శుచౌదేశే= వరిశుద్దమైన (దేశమునందు; అగాకీ'్ణే = పకాంతముగనున్న; 
(దెశే సంవి శేత్ ); ద్వితా్త పరిచార కః = ఇద్దరు లేక ముగ్గురు వీశ్వాసపాత్రు 
లై న పరిచారకులు గలవా(డై ; (సంవిఇత్); 'యుకోపథానం తగిన తలగడను; 
స్వా _స్తీర్ణం మిక్కిలి వెడల ₹ చన; విసీర్ధర విషమం = ఎగుడుదిగుడుగా వెడల్పు 
లేక; సుఖం =నుఖళర్యెన; జానుతుల్యం = -ఇాంలఖిత్తో సమానమైన ఎత్తుగల; 
మృదు=మెత్తనె న; శుభం = మ నుంగళకరమైన; శయవాననమ్ డా శయవాసన 
మును; చవేక్. = =నీవించవలయును; పాక్టతిణశిరాః తూర్పు వై పునగాని దత 
ణము వె పున గాని తలగలవాడై. , గురూన్ పతి =గురువులవై పు పాకా= =పాద 
ములను; అకుర్వాణః =చేయనివాడై ; 'నేవేత=='సేవించవలయును; పూర్యాపర 
నిశాభాగే = రాతి యొక్క ఆద్యంత్రములయందు; ధథ్య మేవ డాధర్శముే; 
అనుచింతయేత్ వచ్చిం తింఛనలయును, క. డ్ 
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శాలలు. సాయంకాలము శేలికగా జీర్ణమగు వథ్యకరమైన అహార 

మును భుజింవనలయును; తరువాత సరిశుద్ధమైన మనస్కుడై శాంత చిత్తముతో 

భగవంతుని స్మరింపవలయును* మరియు దినచర్యను మననము చేయవలెను, తరు 

వాత పకాంతముగానున్న పరిశుద్ధమైన (పచేశమునందు ఇద్దరు లేక ముగ్గురు 

విశ్వాన పొతులై న వరిచారకులతో పరివేస్టింపబడినవాడ్రై తన తలకు తగిన 

తలగడగల మిక్కిలి - వెడలై పన సమతలముగనున్న మోకాటి ఎత్తుగల సుఖ 

మును హాయిని (ప్రసాదించు మెత్తని మంగళకరమైన పడకోనైన తూర్పు లేక 

దతిణ .శిరస్కుడై. పూజ్యపాదులై న వారివైపు కాళ్ళు "పెట్టక ఫాయిగ నిదు 

రించ్చవలెను. 

ళలోఖ ౩ సాయంకాలము మకఠల భుజించి శాంతచిత్తుడై మహౌశ్వరాదు 

అను స్మరించి తన దినచర్యను మరియు శరీరముయొక్కం స్థితిని ఒక పర్యాయము 

పర్యాలో కనముచేసి వరుండవలయును. పరిశుద్ద (వదేశమునందు శయనమును 

"సీవించ వలయును; అకీర్ణ శ = బహుజన సంకులమై న అని అర్థము, యుకోప 

ఛానం=తలగడను అని తరం, 

బికోవయు 2 ర్యాతి కాలమునందు (పొద్దుపోయిన తరువాత భుజించిన 

యొడల చాలా సేవటికిగాని ఆ ఆహారము జీర్ణము కాదు. రాతి కాలమున 

(పొద్దు గడచిన తరువాత భుజించుట శరీరమునకు పోనిని కలిగించును, 

“రాకేతు భోజనం కుర్యాత్ (పథమ (వవోనాంతేకించిదూనం .. సమాశ్నీ 

యాద్దుర్జ్దరం త త్రవర్ణయేత్, ” వథమ (పహారముయొక్క_ అంతరము నందు 

(సాయంకాలము) ర్యాతి భోజనమును చేయవలెను. మరియు శేలికగ, జీర్ణమగు 
నట్లు భుజింప వలయును, కఠినముగ జీర్ణ మగు పదార్థములను .వదలి'పెట్ట వలయు 

నని వై శ్లోకమునకర్ణము. 
రాలి కాలమున ఎంతత్వరగా వరుండినయెడల |పాతః కాలమున అంత 

కీమముగా మేల్కొన వచ్చును, దినివలన శరీరమునకు అమ్తమెన ఆరోగ్యము 

చేకూరును, బ్రట్లనగా- 

“(ప్రదోష పళ్చిమౌ యామౌ వేడాళ్యా నేన కౌనయేక్.! 

యామ ధ్వయం శయాన న్లు (అవ్మాథా కాయ కల్ఫశే॥ 

ాదతస్టృతి (2-59) 

(పదోవమునందు నిద్రనుండి కేచి 'వేదాభ్యాసమును ఛేయవలెను. రెండు 

యామములు నిదురించిన యడల (అహ్మాత్వము సిద్దించునని తాత్పర్యము, 

మూ॥ అదగీక సడాదేవోదిత్ఞం సారమసారతః! 

విభ్యక్ (వలికణం మృతో్యోదయ ఛాతథీ చేస్టితాత్ ॥ 

ఆరోగ్యవికవ 1వ్రజ్ణా చయాథధర్మ (్రియావతః। 

సుఖమాయ్ముర్హితం చోన్టం వివరీతం చినర్యయే। 



్టిగ్ర అహ్టైంగనం్యగ్రవా వ్యాఖ్యానము 

(వతివదార్జము : ఇత్డర=ఇట్లు; సదా =ఎల్లవ్వుడు; అసారతః=అనశ్వర 

మెన; దేవోత్ =ళరీరము నుండి; సారం=సారభూతమైన' వస్తువును; ఆదదీత=ా 
_గహింపవలయును, అయ థాతథ చేష్టితాత్ = అనియత-ఆచారముల వలన; 

ఆరో గ్యవిభవ పజ్ఞూ =ఆరోగ్యము, ఐశ్వర్యము, బుద్ది; వయః=వయనస్సు; నుఖం 

ఆయుః = సుఖకరమైన ఆయుస్సు; హితం=హితము, లభ్యతే = పొందబడు 

చున్నది; ఇతిడాఅని; ఉక్తం = చెప్పబడినది; విపర్యయేత్ = వె నుదాహరించిన 
దానికి విరుద్దమైన; విపరీతం=వివరీతముగ; ఉక్తం =చెప్ప బడినది, 

తాత్సృర్భమయు : ఈ విధముగ నెల్లప్పుడు అసారమైన శరీరమునుండి 
సారభూతమైన పస్తువునే (గ్రహించుటకు [ప్రతి మానవుడును [వయత్నించ 

వలయును. సారభూతమనగా సాధుశీలత్వమును 'పెంపొందించుకొనవలయును. 

ఎందుకనగా మానవుని నీడవలె ఎల్ల ప్పుడు అనోచారపరుల సమీపమున మృత్యువు 

తన కరాళదంష్ట)లచెత కబశించుటకు సిద్ధముగ నుండును. అందువలన మాన 
వుడు ఆ మృత్యువునకు భయపడుచు సాధుశీలుడై  ధరగామాన్గావఆంబిగా నుండ 
వలెను. ఇట్లు ధరాగ్రెచరణరతుడై ఉండిన యెడల ఆరోగ్యమును ఐశ్వర్యమును 
వయస్సు (దీర్హ కాలికముగ) బుద్ధిని పెంపొందించ గలదు. హితాయువు గలవాడై 
1(0 సంవత్సరములు జీవింపగలడు, . 

కోళిలోఖ : అయథాతథ చేష్టికాక్ డఅనియతాచారిణః మృత్యు వెపుడు 
ఆవహించి కబళించునోయను - భీకిచే సదాచార శీల సంపత్సమృద్దిగా జీవికను 
నడపిం చవలయును. 

మూ నర్వాతేజో నిశానం హిన్భవ ఇత్ఫ్యుచ్య'తేభువి! 

అదూషయన్మన న్తస్మాద్భ క్తి మాఆ_స్త్రముపొచ రేశ్॥ 

. ఓవతివదార్జము : ఈ భూమివైన; నృపహవహరాజు; నర్వతేజో నిధానం= 
సమ_స్త శక్తులకు ధనాగారమువంటివాడు; ఇతి = అని; ఉచ్యతే = చెప్పబడు 

చున్నది; తస్మాత్ =ఆకారణమువలన; మనః =మనన్సును; అదూషయన్ =చెడు 
కార్యములలో జొరనీయక; భక్తిమాన్ =భ క్కిగలవాడై ; తం ='ఆ రాజును. 
ఉపాచ రేత్ =ఉపాసించవలయును, | 

తాత్సర్యూమయు : ఈ భూమివైన రాజు నమస్తళక్తులకు నిధివంటివాడు; 
కాన ఆరాజును నిర్భలాంతః కరణముతో కూడుకొన్నవాడై భ క్రి పూర్వక ముగ 

ఉపాసించ వలయును, + | 

'మూ॥ ' పర్యస్తి కోపాశ్రయ కోపవోన 'హివాద నిష్టీవనజృంభణాని! 
నర్వాః (పకృత్యభధి కాళ్ళచేష్టా స్మత్సన్ని థానే పరివర్జ యేత్తు॥ 

(వతివదార్థమయు :.తత్సన్విధానే=ఆరాజుయొక్కా నన్నిధానము నందు; 
పర్య _స్తికోపా(శాయ ఇ కోపవోనవిచాద నిష్టీవన జృంభణాని _ పర్యస్పిళొ ౫ 
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 ఇయాగుటు జంచెమువలె వేసికొనుటకై పట్టు ' మొదలగు "వానితో 'ేసినది' 
దాని వెనుక భాగము కష్పుకొనీయు; ఉవా శయ వఆననమువై కూర్చుండి 

కోపవాకోవముగాని; వోసహానవ్వుగాని; వివాదడావివాదముగాని; నిష్టీవన=ా 
ఉమీయుట గాని; జృంభణాని ౫ = ఆవలింతలను: సర్వాః ౨నమ _స్తములై న; 

(వకృత్యబిధికాః అ |పాక్ళతికములై న; చేష్టాః చేష్టలను: పరీవర్ష యేక్ = = వదలి 

చెట్టవలయును. . 

తాత్సర్భంయు “రాజుయొక్క నన్నిధానమున పట్టు వన్త్రృములను కట్టు 
, లు లు 

కొనుట, వారి ఎదురుగా ఆసనమునై కూర్చుండి కోపగించుట, నవ్వుట, వాద 
(పసం గములను చేయుట, ఉమియుట, ఆవలించుట, అ|పాక్ళ కికములై న సమ 

దుశ్చష్టలను చేయరాదు, 

మూ॥ సత్వాద్యవ స్థా వీవిధాశ్చ తాసాః 

సమ్యక్సమీజ్యా౬'త్మహితం వీద ధ్యాత్ ! 

అన్యోఒపియః కళ్చిదిఒవోస్తిమార్లో 

హితోోప దెశేషు భజీత తంచ॥ 

(పతివదార్థము : సత్వాద్యవస్థాః=స త్త త్వరజ స్తమోగుణముల యొక్క 

ఆవన్థలము; తాస్తా? వివిధాః =పలువిధములై న వాటి గతులను; సమ్యక్ బాగుగా; 

సమీత్య= =పరీకిం చి; ఆతగహితం = తనకుహితమైన దానిని; విదధ్యాత్ -చేయ 

వలెను; అనో్య్యొఒపియః కశ్చిత్ మార్షఃపలె న పదియోనొక సన్మార్గము; 

ఇహడాఇచ్చట; అస్తి =ఉన్నదో; బాతేోపరేశేషు= హితోప చేశములయందు! తం 

చాపిచచానిని గూడ; భజీత్ ఆచరింప వలయును. 

తొత్న్రర్భ్ ము : నత్వరజ_న్తమో గుణముల యొక్క అవస్థలు పలు విధ 

ములుగా నుండును. కాన వాటిని బాగుగా పరీకించి తనకు మేలును చేకూర్చు 
చానినే చేయ వలెను. మరియు సత్సురుషులచేత, మను బుద్ధాది రచనలచేత 

ఉపదేశింపబడిన 'దేదై నప్పటికి ఆ మార్గము కూడ అనుసరింవ దగినదిగా తాను 

నిర్ణయించుకొని వాటినీ గూడ ఆచరింపవలెను. 

మూ॥  ఇలిచరిత మువీతః సర్వజీవోపజీవ్యం 
(వథిత పృథు గుణా ఘో రారశతీతో దేవతాఖిః! 

సమధిక శతజీవీ నిర్వ్యృుతః పుణ్య కర్మా 

(వజతి సుగతి నిమ్మా దేవాభేదేఒపి తుష్టిమ్!! 

(తతివదార్థము : ఇతివాఅని; సర్వజీవోప జీవ్యం నమ స్త భూతములచే 

అనునరించి నడచుకొనునట్టి; చరితం=ా నడవడికను (చరి[తను); ఉవేతః= 

పొందిన వాడై; _పథిత పృధుగు ణాఘమః = పఖ్యాతిన్ దిన విపులమైన గుణ 

సమూహము గలవాడై; 'గేవతాభిః ఇ దేవళథలచేత్య రతితః కరతి ంఫ బడినవారైై, 



రీ అష్టాంగ సంగ్రహ వ్యాఖ్యానము 

సమభిక 'శతజివీ=ానూరు సంవత్సరముల కంెకు ఆధిక మైన జీవితము గలవాడై; 

నిర్వ్యృతః =సుఖించినది, నళించినది గలవాడై; పుణ్యక, రా = =పుణ్యకర్మలు 

గలవాడై ; డేవాఛి దెపి= నిర్యాణము చెందినప్పటికి; తుష్ట్రిం=అపవర్గాఖ్య మైన 

ఆనందమును; (వజితీ=ాపొందుచున్నాడు; సుగతినిమ్నుః అఖం డాత్మలో 

నిమగ్నుడై, - 

తొత్న్రార్యొము: నమస్త భూతములకు ఆదర్శ పాయమెన చరితను 

పొందివజాడై_ పురుషుడు (పఖ్యాతి నొందిన విశాలమైన గుణసమూవాములు 

గలవాడై. 'కేవతలచేత ఎల్లప్పుడు రకింపబడుచు నూరు సంవత్సరముల కోంలు 

అధికముగ జీవించును. 'చేహాంతము 'నండు . అపవర్గమను “పేరుగల .అఖండానంద 

మును పొందును. మరియు అఖండాత్మలో లీనమె జన్మ రాహిత్యమును 

పొందును. 

తృతీయాధ్యాయము సమా_వ్రము, 



అల్ల గూ జా | 
అష్టా ంగ సం|గహ వ్య్బొప నవం 

చతుర్టోధ్యాయము 

మూ॥ అభథాత బుతుచ ర్యాం నామా ధ్యాయం వ్యాఖ్యాస్యామః 

ఇతివాస్మాప౦కా _తేయాద యో మవార్గయః. 

(వత్రచదార్థము వ అథవ౩౭౭అటు తరువాత; అతః$హచఅందువలన బుతు 

చర్యాం సామవహబుతుచర్య అను పేరుగల; అధ్యాయమ్ =అధ్యాయమును , 

వ్యాఖ్యాసా్యామః =వివరించ గలము; ఇతిహ=ఇట్లని; ఆ| తేయా దయో మవా 

ర్త యః =ఆ|కెయుడు మొదలుగాగల మహార్దులు; స్మాహుః=చెప్పిరి, 

ళళిలోల : ఇచట న్వస్థవృ త్తము [పధానమైనది. వెనుకటి అధ్యాయము 

నందు బుతువులను సాధారణముగ వివరించడమైనది. అందువలన బుతువులను 

గురించి విపులీకరించి చెప్పుట కీయధ్యాయము ఆరంభింపబడు చున్నది. 

మూ కాలోహినామ. భగ వాననాది నిధనోయథో వచితకర్మానుసారీ 

యదనురో ఛాచాడిఆ్యాదయః ఖాకయళ్చ మవోభూత విశేషా స్తథా 

త థావిపరిణ మనో జన్మవతాం జన్మమరణస్యర్తుర సవీర్య దోవదేవాబల 

వ్యాపత్సం పదాంచ కారణత్వం |పత్యయశతాం (వతిపద్య నె. 

(వతివదార్డ్ము : కాలోహినానుడ£కాలమనగ; అనాది నిధనః =ఆద్యం 

తములు లేనట్టి; యథోపచిత కర్యామసారివ=పూర్వజన్మమునందు చేయబడిన 

కర్మకు తగినట్టుగ సర్వభూతములను అనుసరించి; భగవాన్ భగవంతుడు; 

యదనురోధాత్ = దేనిననుసరించుట వలన; అదిత్యాదయః నూర్య చంటదాది 

(గహాములు; ఖాదయశ్చ =ఆకాశము మొదలగు; మవోభూతవి శేషా; డవిశిష్టము 

లై న మహాభూతమనులు; తథాతథా వాఆయావిధములుగ (|పమాణము, జాతి, 

సంస్థానము; వర్షము మొదలగు); విపరిణ మన్తః =ఇమారుచున్నవై; జన 

వతాం హ|(పాణంలయొక్క; జన్యమరణస్య = పుట్టుక మరణమునకు (ప్రత్య 

యతా=ా కారణత్యమును; బుతు-సంవదాంచ=బుతువులు, రసము, వీర్యము, 

దోషము, చేహాము, బలము పీటి యొక్క (హానవృద్ధులకును; కారణత్వంవ= కార 

ణముగా నుండుటకు; [వతివద్యం తే =పోందుచున్న వి. 

తాత్పర్యము : కాలమనగా మొదలు చివరలు లేనట్టియు, పూర్వ 
దేవోపార్షిత కర్యానుసారనుగా (పవర్నించు భగవంతుడు. వ. కాలము ననుస 

రించి ఆదిత్యాది +గహవర్షమున్ను, ఆకాశాది మహాభాతములున్ను ఆయావిధ 



ర్ట అష్టాంగసం[గహ వ్యాఖ్యానము 

ములుగ వివరిణామము చెందును (పాణుల యొక్క జనశ్రమరణములకు కారణ 

ముగా సుండుటనుూ, బుతురసాదుల (హోసవృద్దులకు ౩ కారణముగా నుండుటను 

గూడ అంగీకరించుచున్న వో-- 

కళలిలోఖ: బుతువనగా కాల విభాగము. అందుకొరకు కాలోహి 

అని ఆరంధింపబడుచున్నది. “అనాది నిధనిమనగా ఆరంభ పరినమా 

ప్రులు లేనిదని అర్థము. పూర్వ దేహోపార్షిత కరాశ్రినుగుణముగా కరగ్తఫలముల 
యందు కాలము “నిమిత్త త్త కారణత్వమును పొందునని యర్థము. (ఒక కార్యము 
ఉతున్నమగునపుడు సాధారణ అసాధారణ నిమి త్త కారణములను మూడు విధ 

ములై న కారణములు |ప్రసిద్దములు. ఇచట ఒక నిర్దిష్ట పాపఫలమగు రోగమునకు 

అనిర్జిప్టు పాపము అసాధారణ కార ణముగాను ద వము సాధారణ కారణము 

గాను, కాలము నిమిత్త కారణముగాను, అగుచున్నది.) ఈ విధముగ సర్వ 

కార్యము అందు కాలము నిమిత్త కారణముగ, 'వరిగణింపబడుచున్నది. కాలము 

నకు ప్రశ్యకముగ కార్యము కానరాదు. ఏ కాలము ననునరించుట చేత ఆది 

తది (గహములున్ను. వంచ మహాభూతములున్ను (పమాణ జాతీ | సంస్థాన 

ర్థాది విశేషములై న అనేక [వకారముల పరిగామమూు చెందుచూ జీవకోటుల 

ముక్క జన్సమరణములకు కారణముగా నుండుటను పొందుచున్నవో అదే 
విధముగా బుతువుల యొక్కయు రస్తాదులయొక్కయు (వాన వృద్దులందు 

అదిత్యాది" (గ్రహములు పరిణామమును పొంది చెనియొక్క_ ఆధిపత్యమువలన 
కారణత్యమునుూ పొందుచున్న వో అదియే కాలము. అది యుక మే. ఆ ఆదిత్యాది 

(గహములు పంచ భూతములే తమయొక్క_ (ప్రతాప పరిత్యాగ స్వికరణాదుల ఛే 

బుతు విశషములను కల్పించుచు' కాలము ననుసరించి చూడబడుచున్నారు, 

శాల విశేషము చేత మహాభూతముల యొక్క ఒకానొక పరిణామము 

వేత [పాణులయొక్క జన్మము, మరొకవిధమైన పరిణామము చేత మరణము. 
ఈ విధముగనే రసాదుల యందలి విశేషము కూడ మహోభూత పరిణామముచేత 

ఏర్పడు చున్నది. ఇదియును కాలమే చేయు చున్నది. ఇందువలన కాలమనున 
దెకటి కలదనుటలో [ప్రమాణము కూడ చెప్పబడినది. ఎట్లనగా అట్టి ఈ 

"కాలము (ప్రపంచానికి కారణముగా అంగీకరింపబడిన సూర్య చం (దాది (గహ 

ముల యందు అకారాది మహాభాతములయందు ఎల్లప్పుడును వ్యవస్థితమై 

(చక్కగా స్థితిని పొందిన) తన |పభావము వలన. ఒకానొకప్పుడు ఒకానొక 

వస్తువు యొక్క పుట్టుక జరుగుచున్నది. ఒకానొకప్పుడు ఒకానొక వస్తువు 

యొక్క నాళ మేర్చడుచున్నది. ఆ నూర్య చం[దాదులకు మా(తము మార్చు 
లేదు. అచట తప్పక వేరొక నిమి త్తముండి తీరవలయుసు. ఈ విధముగా 
వేరొక -గత్యం తరము లేనందు వలన ఏదై తే వేరొక నిమి తృముండి తీరవలయు 

నని చెప్పితి మో అదియే ' కాలము, 
శో 
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మూ॥  సమా(తా కాష్టాకలావాడీ కా ముహూ ్రీయామావో రాత! 
పమ మాన ర్ల్వ్వయన పర్ష భేదేన చ్వాదళధా విభజ్యశే॥ 

- (వతివదా రము : సః=ఆకాలము; మా|తా-భేదేనడామా।[త, కాష్ట్క " 

కలా, నాడికా, ముహూ_ర్తయామ,అహోరా|త, వక్ష, మాన, బుతు, అయన, 
వర్ష భేదములచేత; దావ్రదశధావపం' డెండు విధములుగా; విభజ్య త= విభజంప 

బడు చున్నది. 

తాత్ళర్ళ్యుయు : ఆ కాలము మాకశ్రాది భేదములచేత వం(జెండు విధ 

ములుగ విభజింపబడు చున్నది. 

కళిలోఖ: ఆ కాలము మా|తాదిరూవములగు పం|డెండు భేదములచేత 

కారస్టవ్యవహారార్థము విభజింపబడు చున్నది. 

మూ॥ త[శాతీనిమేపోమా(తా తాః పంచచళ కాష్టా। 

(శాస్తి 9౨ంశత్యలా! తాః సదళ భాగా మిళతిర్నాడికా। 

నాడికా ద్వయం మువూర్తశళ్చ! కేతుల్యరా[త్రిం 

దివేరాళి భాగేచత్వొోర: పాదోనా యామః। 

శైశ్చతుర్భి రహో రా|తిశ్న! పంచ దళాహో రా తాః పత్ర 8| 

పతద్వయ ౦ మాసః। సశుక్షాంత £| తెర్మార్గ కీర్తాదిభి 

రిప సంఖే గ్రః క్రమార్దేమంత శిశిర వనన్త (గ్రీష్మ వర్షా 

- = శర చాఖ్యాః మగృ్చుతవోభవ న్తి। "తేషు శిశిరాదయ న యో 

" రవేరుద గయన మాదానంచ! , శేషా ద&ిణాయనం విసర్లశ్చ। 

శావా దాన వింర్లె వర్షమ్! 
' 

(వలి వదార్థము : త తవఆ పండెడు విధములలో; - అతీనిమేపో 

మాత్రా రెప్పపాటు కాలము మా[తయగును, తాః=ఆ మాతలు; పంచ 

దశవసదునై దు; కాష్టూ = కాష్పయగును; తాః=ఆ కాన్టులు; (తింశత్ = ముప్పది. 

కలా =కలయగును; తాః=ఆ. కలలు; సదశభాగా డక లలోని పడియవభాగముతో 

కూడిన; వింశళతిః8—=ఇరువది; నాడికా డానాడియగును; నాడికా ద్వయంచవంండు 

నాడికలు; ముహూర్త రఃదాముహూ ర్హమగును; తెడాఆ ముహూర ర ములు, తుల్య 

రాతి దివే=రాతిం బవలు సమొనమెన;  భాళిభాగేవరాశులకున క 

పాదో నాః హచతుర్ధభాగము తక్కు వయొన;  చత్వారః=ానాలుగు (అనగా మూడు 

ముప్పావు ముద్రా ర్రములు); రోము =యామమనబడును] తె $= ఆయాము 

ములు; చతుర్థి $—నాలుగింటిీ.చేత, అహః ఒజకవగలు; రా(తిశ్చ వ ఒక రా కియు 

అగును; పంచదశ అహోరా|తాఃడావదునై. దు రా|తంబనళ్ళు; వవః వక్ష 

మగును; పకద్యయం ౫ రెండువవములు; మాసఃవఓఒకమాననుు; నళు కాంత = 

ఆమాసము శుక్ల పవముత్త* అంతమగును; తై $డాఅమాసములు; ద్విసం ఖ్యెః = 
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కెండు సంఖ్యలుగల; మార్లశీక్షాదిభః =మార్గథికము మొదలగు వాటిచేత; 

కవమూత్ హమునగా; ఊమంత-శీరచాభ్యాః= హేమంత, శిశిర, వనంత ,|గీవశ్రిః 

వర్ష, శరత్ అను పేర్ణుగల; షడృతవః = ఆరుబుతువులు; భవంతి=అగుచున్న వి, 

=. హామంశాది బుతువులలో; శిశిరాదయ న్ర్రయః = =శిశిరము మొదలగు 

మూడు; రవేః సూర్యుని యొక్క; ఉదంగయనం ౫డ్ త్తర దిగ్గమన "కాలము 

(ఉత్తరాయణము); ఆదానంచ=ఆదానకాలముమ్ను; "శేషాః మిగిలినవి (వర్ష, 

శరత్, పామంతములు); దకిణాయను సూర్యుని యొక్క దకిణ దిగ్గమన 

కాలము; విసర్గ శ్చ =విసర్గ కాలమున్ను } తొ=ఆ; ఆదానవినరొౌ=ఆదాన 

విసర్గకాలములు రెండు; వర్ష మ్ సంవత్సరము, 

తాత్సర్యము : ఆ పండెండు విధములలో ఆప్పపాటు కాలము 

మాత. మాతలు పదునైదు ఒకకాప్ట. అవి ముప్పదిఒక కోల.కలతో వదియవభాగ 

మునూమరియు ఇరువదికలలును కలిపినదిఒకనా డిక్ -నాడికలు శెండు ఒక ముహూ 

రము, ఆ ముహూర్తములు మూడు ముపావు ఒక ్యామము. ఆయామ 

ములు నాల్లింటితో ఒక పగలు, ఆయా మములుఎనార్గింటితో ఒక 'రాతియు 

అగును. పదునైదు అహోోరా|తములు ఒక వపవము, పతములజంట ఒక 

మాసము. అది శుక్ల పతముతో అంతమగును, రెండుకెండు సంఖ్యలుగల 

మార్గశీర్హాది మాసములతో మనగా హేమంత శిశిర [గ్లీషర్ణ వర్ష శరత్తులను 
ఆరుబుతువులగును. అందు శిశిరాదులు మూడు సూర్యునికి ఉ_త్తరదిగమన 

కాలము కూడ అగును. మిగిలిన వర్షాదిబుతువులు మూడు సూర్యునికి దదమీణ 

దిగ్గమన కాలము. వినర్గకాలము కూడ అగును. ఈ ఆదాన వినర్గ్షములు రెండును 

ఓక సంవత్సర మగును. 

తలిరోఖ : తాత్సర్యమే. 

మూ! తయోశాదాన మాగ్నేయం | తస్మినొఖలు కాల స్వభావ 
మార్గ పరిగ్భహీతో౭త్యద్దోష్ట్షగళ సీజొల మండలో ఒర్క 
_న్తత్సంపర్కా ద్వాయవళ్ళ తీవ రూతాః సోమజం॥ 

గుణము. శోషయనో జగతః న్నేవామా దచానా బుతు 

[కమేణోప జనిత 'రౌజ్యూ రూజాన్ రసాం న్గిక్త.కషాయ 

కటు కానఖి [వల యనో నృణాం 'దెర్చల్య మావవా న్రి॥ 

(వతివదార్థము * తయోః=2ఆ ఆదానవిసర్గములలో;' ఆచానం=ఆ దాన 
కాలము; ఆగ్నేయం అగ్నికి ప్రాధాన్యముగల కాలము; తస్మిన్ ఖలు ఆ 
ఆదాన కాలమునందుగ దా; కాలస్యభొవ మార్గ పరిగ్భహీతః =ైఆ”దానికాల 
స్వభావము వలన ఉ త్త దిజ్యార్లముచేత స్వీకరింపటడిన వా ఇదె; అత్యర్థోట్ద గభ వి ని 
జాల మండలః వమిక్కిలివే డిగల కిరణ సముదాయములతోకూడిన మండలము 
గల; అర్కుఃడా ప సూర్ముడును; తత్సంపర్కాత్ జట సూర్యుని యొక్క. సంప 
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ర్కుము వలన; వాయవళ్ళు =వాయువులును; తీ వరూజాః మిక్కిలి రూతు గుణ 

ములు గలవై; సోమజం గుణండాశీతగుణమును; ఉపళోషయ న్లఃడాశోషింప 
జేయునవై ; జగతః=ాన్థావర జంగమాతరిక మైన (పపంచ స్నేహండానస్నిగ్గగుణ 
మును; ఆదదానాః=[గహించుచున్నవె ; బుతు [క మేణ=శిశిర వసంత | గహ 

బుతున వులయొక్క- [కమము చేత; ఉపజనిత రూ ఖ్యాః = పుట్టిన రూక గుణము 

కలవె; రూజూన్ దరూక్షగుణముగల; తిక కషాయ కటుకాన్ వతి క్ష కపాయ 

కటుకములను; రసాన్ =రసములను; అభి వబలయ శేః = పెంచునవై ; నృణాం= 

మానవులకు; ద'ర్భల్యం -దుర్భలత్వమును; ఆవహ న్సి=కలిగించుచున్నపి, 

తౌల్బ్రర్భము;: ఆదాన కాలము అగ్నికి (పాధాన్య మగు కాలము. 

కాల స్వభావము చేత ఉత్తర దిగ్గతుడ నట్టి మికిిలి వేడిగల కిరణములతో కూడిన 
మండలముగల నూర్వుడు, సూర సిసంబంధము వలన  వాయువులున్ను మీక్కి_లి 

రూక్షగుణము గలవె శీతగుణమును శోపింపశేయుచు జగత్తునుండి స్నిగ్గగుణ 
మును [గ్రహించు చున్న వె బుతుుకమముచెత ఏర్పడిన రూక్ష గుణము 
గలవై, రూక గుణముగల కటు తిక్త కషపోయ రసములను వృద్దిపరచుమ 

మానవులకు దుర్చులత్వమును కలిగించుచున్న వి. 

ఫోలిలోఖ : ఆదానకాల స్వభావముచేత ఉత్తర దిజ్యార్ల గమనముచెత 
మిక్కిలి వెడిమిగల కిరణ సమూహముల చే వ్యాపించిన మండలముగల భగవంతు 

డై న సూర్యుడు తత్సంబంధము వలన వాయువులును మ్క్కిలీ రూక్షగుణములు 

గలవై చంద జనితమైన గుణమును అనగా జలభాగమును ఎండింప జేయుచు 

స్థావరజంగమాతగ్చక మైన జగ తృ్సయొక్కా స్న్నిగ్ర గుణమును శికిరాది బుతు[ క్రమ 

ముతో దినదినము కొద్దికొద్దిగా [గహించునవై, రూక గుణమును ఇచ్చునవై. 
అతిరూక్షములెన తిక కమాయ కటురనములను వృద్దిపొందించుచున్న వై 

నుమష్యుజాతులకు బలహినము కలిగించుచున్న వి. 

మూ॥ విసర్గ స్తు సౌమ్యః | తసిన్న పి కాలమార్గ మేఘనాతవర్దాథి 

వాత (ప్రభావే దక్షిణాయన గే౬ ర్కైళశినిచా వ్యాహత బలే 

9కి రాభిర్థాభిః శళథ్వదాప్యాోయ మానే మా హేం[దస%ల (ప 

శాన సంతా పే జగత్యరూతా రసాః (ప్రవర్ధ నేము లవణ 

మధురా యధా|కమం బలంచోపచీయ కేనృణామితి, భవతిభా[త 

"పాం మ నె భికిరే చాగ్యం విపర్గాదాన యోర్భలమ్ | 

శరద్వసంక యోర్మధ్యం హీనం వర్హానిలామఘ యోః | 

(వఠతివదార్థిము ; ; విసర్గ్లన్తు = విసర్గ కాల మె శే; సొమ్యః =సోముడు అధి 

పతిగా గల కాలము (సాత్విక కాలము); తస్మినపి=ఆ కాలమునందు కూడ; 

కాలమార్ల ావిసర్గకా ల మార్గ మందున్న టువంటి; మేఘవాతవర్హ = మెఘములు, 

వాయువులు, వర్ష 'ములచేత। అభిహాత డతిరోభూతమెన;  |ప్రభఖావే=[పభావము 

గల; అర్కేడాసూర్వుడు; దడిణాయన7ా=దతీణడిజ్ఞాగ్గమందుండగా; ౪శినిచ= 
7 a 
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చం|[దుడు కూడ; అవ్యాహతబ లేసతిాఅ పతిహతమై న బలముగలవాడగు 

చుండగా;  శికశిరాఫిః భాభిః చల్లనైన కిరణములచేత; శశ్వత్ ఎల్ల ప్పుడు; 

అప్యాయమా నె=చల్ల బడుచుండగా; మా పౌన్ద సలిల =ఇం(దునిచే వర్శింప 

బడిన జలములచేత; (పశా న్షడాచల్ల్తారిన (బాగుగా తగ్గిపోయిన); సంతాపే=ా 
సంతాపముగల; జగతి=ా|పవంచమునందు; ఆమఐవణమధురాః పులుపు, ఉప్పు, 

తీపియైన; ఆరూతాః రసా౭=ారూత్షముకాని రనములు; |పవర్ణ న్తేడావృ ద్దిచెందు 
చున్నవి; యథా|[క మం =-వమునగా; నృ శాం మానవాళికి; బలంచ=ైాబలము 

కూడ; ఉపచీయశతే=వృద్దిపొందుచున్నది; అతడాఇచట; హేమ న్తేడహేమ న్ల 
బుతువునందు; శిశిరేచడాశిశిరబుతువునందును; పిసర్గాదాన యో డావిసర్గ కా లము 

నగు ఆదానకాలమునకున్ను ; బలం=ాబలము; అ (గ్యం అధిక మెనదిగా; భవతి = 

అగుచున్నది; వినర్లా దాన యోః =పిన గాచానములకు; శరద్యసంత యోః=ళర 

ద్వసంతములలో ; బలం హచబలము; మధ్యం =-మధ్యమమెనదిగా; క వతి హఅగుచు 

న్నది; విసర్షాదానయౌోాః= విసరాదానములకు; ;వర్హానిలాఘ యా 8=వర్తా కాలము 

[గీమ్ముకా లములలో; బలం=ాబలము; హీనం =హీనమైనదిగా; భవతీ. =అగుచు 

న్నది. 

తొత్మ్రర్యయు వ ఈ వినర్గ కాలము నాత్విక మైనది. ఆ కాలమున కూడ 

కాల స్వభావముచేత కలిగిన మేఘములు వాయువులు వర్ష ములచేత తిరోభూత 

మైన (పభావము కల సూర్యుడు దచతణ దిక్కునందు. పయనించుచుండగా 

చం (దుడుకూడ- మిక్కిలి బలవంతుడగుచుండగా చల్లని కాంతులచేత ఎల్లప్పుడూ 
చల్ల బడినదియు, ఇం|దనంబంధనైన వర్ష ములచేత శమింపబడిన నంతావము గలిగి 

నట్రిదియునై. న పపం చమునందు ఆమ్ల అవగా మధురములై. న స్ని గ్రరవములు వృద్ధి 

పొందును. క్రమముగా మానవాళికి అట్టి సమయమున బలము కూడ వృద్ది 

చెందును. అది యట్టుండగా విసనాదాన కాలములకు "హేమంత శిశిర బుతువు 

లలో జ త్తమ బలము, శరద్వసంతములలో మధ్యమ బలము, వర ర (గీషశ్రిబుతువు 

లలో హీనబలము కలుగుచున్నది. 

కోలిలోఖ: వినర్గ ఆదాన కాలములయొక్క. మధ్య'కాలము హేమంత 
శిశిర బుతువులయందు మానవాళికి ఎక్కువ బలము చేకూరును. హేమంత 
బుతువునందు విసర్గ కాలము ఉచ్చస్టీ తిని పొందును. శిశిర బుతువునందు ఆదాన 

కాలముచేత వ్యాప్తి ఫి చెందియుండును. శరద్వనంతములలో ఆదాన విసర్గ కాలము 
లకు మధ్యమకాల మగుటవలన మధ్యమ బలము, (గీమ్చమందు ఆచానశాలము 
ఉచ్చస్థితిని పొందుటవలనను వర్తాకాలమునందు వినర్షకా లము చేత వ్యాపింప బడుట 
చేత హీనబలము పర్పడుచున్నదే. 

మూ! ధూమ ధూ (మరజోమస్దా న్తుషారావిల మండలా; । 

దిగాదిత్యామరువై్భైత్యాదు త్తరోరోమవార్ష ణః॥ 



చతుర్దోధ్యాయము 99 

లో[ధ (పియంగు పున్నాగ లవల్యః కుసు మోజ్వలాః। 

దృబాగజాజ మహిషనాజివాయస సూకరాః॥ 

హిమానీ పటలచ్చన్నాలీన మీన విపహంగమాః। 

నద్యః సజాప్పాః సోప్మాణః కూపాపశ్చహిమాగ మే॥ 

దేవోమ్మాణో విశనో౬ నః శీ తేశీతానిలావాతాః! 

జఠరే పిండితో ప్యూణం (ప్రబలం కుర్వు తే౭నలమ్॥ 

విసళ్లే బలినాం[ప్రాయః స్వథా వావి గురుక్షమమ్।| 

బృంవా ణాన్యన్న పానాని యోజమేక్ త్త్్య యు క ్యయే॥ 

అనిన్దనో ౭.న్య థానీ దేదత్యుదీగ్గ తయాఒథ వా। 

ధాతూనపి పచేదన్య తత సేషాం తయాన్మరుత్ | 

తేజః సవాచరః కు ప్యేచ్ళీతః నీచే విశమతః 

(వతివదార్థ ము;- హిమాగ మే=హేవుంత బుతువుయొక్క అఆ గమనమునందు; 

దిగాదిత్యాః =దిక్కుూలు సూర్వ్యుడును; ధూమ=పొ గవలి; ధూ |మ=మలిన మెన; 

రజః =ధూళిచేత;మన్లాఃడాసామర్గస్ధిముతగ్గినవిగను; తుమా-లాః-తుమార మంచు 

చేత; ఆవిల=ాక లత్రచెందిన; మండలాః=మిండలములు గలవిగను; భవంతి=అగు 

చున్నవి; ఉ త్తరః=ఉ_త్తరదిక్కునుండివచ్చు:; మరుత్ =వాయువు; శై_త్యాత్ = 

చల్ల దనము వలన; రోమహర్ష ణః=ాగగుర్చాటుగు కలుగ జెయునదిగా; (భవతి 

అగుచున్నది); లో|(ధ=లొద్దుగు; (పియంగు వ సెంకణము (కుంకుమ పిప్పలి); 

పున్నాగవాసురపొన్న, శెల్చకలువ; లవల్యః;= వెన్నెల తీగయు, కును మోక్ట్వ 

లా౭ః=సుప్పించి (పకాశించునవిగా; (భవంతి =అగుచున్న వి); గజ సూక రాః- 

గజడాతవనుగు; అజడామేక; మహిషడాదున్న పోతు; వాజీడాగుజ్ణను; వాయనవ 

కాకి; నూక రాః=పంది; దృ్భపాః =-మదించిన వగుచున్నవి; నద్యఃవనదులు; 

హిమానీపటలచ్చన్నా8 మంచు తెరలచేత కప్పబడినవిగను; లీన=దాగిన, 

పున=ఊచేవలు; విపహంగమాః పతులు కలిగినవియుస; (భవంతి =అగుచున్న వి); 

కూపాపశ్చవాబావి నీపను; సబాప్పాః=ఆవిరితో కూడినదిగను; సోహ్మాణః వ 

వేడిమి గలవిగను (భవతి =అగుచున్న వి); ఫతే శీతాకా లమెన; విస శ్రే వవిసర్లము 

నందు; శీతానిలావాతాః చల్లని వాయవులచే కొట్టబడినవై. ; చేహోష్మాణః =శరీ 

రము నందలి ఉప్పములు; అంతః లోపలికి; విశంతః=|పవేశించునవై ; బలినాం వై 

బలిష్టులయొక్క-; జఠ కడుపులో; (పాయఃవతరచుగా; సిండితొష్మూ 

౧ంచపిండాకారముగ కలసిన వేడిమిగల వాటిని; తమంచటన్పుగల; స్వభా 

వాది గురుక్షమమ్ = దవ్యస్వభావమువెత గుగుగుణముగ; అనలండాలగ్నిని; 

|పబలం =మికిి-లి బలము కలదచానినిగా; కుర్వుతవ చేయుచున్నది; తస్య వ [పబ 

లాగ్ని యొక్క; యు కయు=నిర్వహించుట కోరకు; బృంహణాని =బలకరము 

లైన; అన్నపానాని = అన్నపానములను; 'యోజయేత్ = చేర్పవలయును; 

అన్య థా హఅట్లుకా నియెడల; అనిస్టనః=సమ్మగ ఆహారము లేనందువలన; 
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సీదౌక్ =నాళనమగును; అథవావ= లేనియెడల; అగ్య అగ్ని యొక్క. అత్యు 
ద్రతయా =మిక్కిిలి తీత్షత్వమగుటచెత; ధాతూనపీచధాతువులను కూడ; 
వచేత్ పాకము చేయుచు; (కాల్చి వేయుచు); తతఃహఅందువలన; ేపాం 

వయాత్ =ధాతువులయొక్క- తీణించుటవలన; _ శతేజన్సవాచర౭ఃడాఆగ్ని తో 
శ | అనాను ఇ లు = . 3 — | రి . కూడిన; మరుత్ వాయువు; శీతః చల్ల బడినదై ; కుసేత్ =(ప్రకోపించును 

రాత్స్రర్భషము :. పామంత బుతువు (పవెశించినపుడు ఎనిమిది దిక్కులు 
సూస్యుడును పొగవలె మలినముగా నుండు ధూళులచేత ఆవరింవబడి వాటి 
[ప్రభావము తగ్గినవిగ నుండును. మరియు దిజబ్బండలములు నూర్యమం డలము 
కలత వరచినవిగా నుండును. ఉత్తర దిక్కునుండి వీచు వాయువు మిక్కిలి శీతల 
మెనదియె శరీరమునకు గగుర్వాటును కలుగజేయును. లొద్దుగు, _సెంకణము, 
సురపొన్న, వెన్నెలతీ?; ఇవన్నియు ఫుష్పించి (పకాశించును. ఏనుగు, మేక, 
దున్నపోతు, గుట్హము, కాకి పంది ఈ జంతువులు మక్కలి మదించి యుండును. 
నదులు దట్టమైన మంచుతో క పృబడినవిగను నీటిలో దాగిన చేవలు వత్తులు 
కలవిగను ఉండును. చావినీరు ఆవిరితో కూడినదిగను, వేడిమిగలదిగను ఉండును. 
శతకాల మైన విసర్గమునందు చల్లని వాయువుల శాకిడిచేత శరీరమునందలి 
ఉప్పములు శరీరము యొక్క లోపలికి (పవెశించినవై. బలిషుల న మానవాళి 
యొక్క. కడుపులో పిండాకారము కలసిన వేడిమిగల (దవ్య స్వభావముచేత గురు 
గుణము గలవాటిని ఓర్వగల అగ్నిని మిక్కిలి బలముకలచానినిగా చేయు 
చున్నది. ఆ (ప్రబలమైన అగ్నిని నిర్వావాకము _ చేయుటకు 
బలకరములు గుకుగుణ యు కృముళై న అన్న పానములను ఇవ్వవలయును, అట్టు 
కాని యెడల నమ|గాహారము లేనందున అగ్ని యొక్క మిక్కిలి తీళ్టత్వముచేత 
ధాతువులు కూడ పాకము చేయబడి ఈ శరీరమును నాశనము చేయును. ఛాతు వులు ఉణించుటవలన అగ్నితో కూడిన వాయువు విశవముగ కీతకాలమునందు 
చల్ల బడి (పకోపించును. 

కోలీలోథి : శిశిర బుతువును గురించి చేప్పునపుడు పామంత బుతు చర్యను బదులుగా చెప్పుట కొరకు ఆదాన కాలమునకు (క మభంగముగ హేమంత బుతుచర్య చెప్పబడుచున్నది. ఇచట ఈ హేమంత బుతువు మూడు విధము లుగ  ఉపచెశింపబడుఛున్న ది. 1) మాసస్వరూవము, మారశీర మానము మొదలు రెండు రెండు మానములు ఒక్త బుతువుగా చెప్పబడినది. ఈ "హేమంత బుతువు మార్గశీర్ష పుష్యమానములు 2) రాశి న్వరూవమ్ : ధనున్ఫు మక రము ఈ రెండు రాశులు హామంతబుతువు. లి) న్వరూవ లక్షణము : అనగా ఈ | పామంతబుతువు యొక్క స్వరూవ లక్షరాము, ధూమ ధూమ” అను చె శ్ల్వోకముచే. వివరింప బడినది. ఓ) [పయో జనము: 1 ~ a 5 
టొతు కాలము యొక్ బాన, మిథ్యా, అతీయాగ_ నమయోగకముల స్వరూప 
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లకణములకు సంబంధించిన జ్ఞానమును పొందుట. పొగవల మలినమైన్న సీపు 

డితో శ క్తి తగ్గిన దిక్కులు, "సూర్యుడును మంచుచేత కప్పబడిన “మంటేలములు 

కలవారై. యుందురు. ఉ_తరము నుండి వీచు వాయువు చల్ల దనముతో పుల 

కాంకురములను కలిగించును.గజాదులు దర్పముతో కూడుకొని యుండును. 

నదులు మంచుచేత కప్పబడిన.వె చేపలు, నీటికొంగలు మొదలగు వాటిచే అంత 
స్పగితములై యుండును. కూపమునందలి నీరు వేడితో కూడుకొని యుండును. 

పామంత శిశిర బుతువులయందు బలిష్టములై న మానవులయొక్క- శరీరము 
నందలి ఉప్లములు స్వభావముచేత గురుగుణములు కలిగినటువంటి యావోరము 
లను ఓర్వగల | |పబల్మమెైన అగ్నిని చేయుచున్నవి. వీసర్ష కాలము అగుటవలన బల 

వంతులైన మానవులకు శరీరమునందలి ఉవ్పములు వెలుపల (పకోపించిన బలిష్ట 

మైన చల్లనైన వాయువుచేత కొట్టబడిన వై మరల శరిరములోనికి (వవేశించి 
శరీరములో పిండాకారముగ నెర్పడిన వెడిని (పపెళించి స్వభావముగ  గురుగణ 

యుక్తమైన ఆహారములను నోర్చుకొనునదై ఆ ఆహారమును జీర్ణము చేయుటకు 
సమర్థవంతముగు చున్నది. (దవ్య స్వరూపము చేతనే గురుగుణము 
కలిగినటువంటి మినుములు, నంయోగముచేత నంస్కారముచేత వరిణామముచెత 

గురుగుణము అయినటువంటి (దవ్యములు, పీటిని బలిప్టమెన అగ్ని యొక్క 

నిర్వాహకము కొరకు బృంహణములయిన అన్నపానములను ఇవ్వవలయును. 

ఇట్లు ఇ నుదాహరించిన అన్న పానములను ఇవ్వని యొడల వెలుపటి అగ్నివలె 

ఇంధన ౮ రహితమై అనగా ఆహారము లేనిదై శరీరమునకు నాశనము పొందిం 
చును. అగ్ని మిక్కిలి | పబలముగా నుండుటచేత ధాతువులను కూడ పాచనము 
చేయును. ఆ ధాతువులు కీణించుట వలన వాయువు అగ్నిలో కలసి [పకో 

పించును. 

బి. వ్యా: బలిష్టుడెన మానవుని జాఠరాగ్ని హేమంత బుతువులో 
చలి అడ్డగించుటవలవ శరీరములో వృద్దినొందును. (శ్రీతవాతాదులు స్తోంతొ 
మార్గముల నడ్డగించి రోమకూవములద్య్వారా జాఠరాగ్నియొక్క వేడిని వెలు 
పలికి రాకుండా లోనగే ఉండునట్టు చేయుటవలన ఆ జాఠరాగ్ని మిక్కిలి వృద్ధి 
చెందును.) ఇట్లు వృద్దిచెందిన జాఠరాగ్ని ఆహారమును బాగుగా, పచనము 
చేయును. అట్లు పచనమైన ఆహారను రసాది ధాతువులకు ఆప్యాయము నెక్లు వ 

చేయును. కాన పాముత బుతువునందు మానవులకు అధిక బలము కలుగును. 

అగ్ని పబలమైనది కావున అల్పాహారము నిచ్చిన యెడల అది వాతముశే ఉద్ది 
పనము చెంది రసాది న ప్రధాతువులను కూడ పచనము చేయును, అందువలన 

జాఠరాగ్ని హమంతమునందు (పబలమైనదిగా నుండుటవలన గురుగుణ 
యు కృమ్ములె న పలువిధములై న ఆహారములను తీసుకొనవలయును, 

మూ॥ అతోహిమే భచేళ్ స్నిగ్దాన్ స్వావ్వమ్డలవ ణాన్ రసాన్ 
విలేళ యహౌద కా నూవ|ప్రనవోనాం భృళానిచ | 
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మాంసాని గుడ పిష్టో శ్ఞమ ద్యాన్నభిన వాని చ 1 

మాచేశు &ర వికృతి వసాశైల నవౌదనాన్ | 

వ్యాయా మోద్వర్త నాభ్యంగ స్వేద ధూమాంజనాతసాన్ ॥ 

సుఖోదకం శెచవిధే భూమి గర్భ గృవోణిద | 

సాంగార యానాం ళయ్యాంచ కుథ కంబల నంన్క్బృతామ్ ॥ 

కుంకుమేనాను లిపాంగో గురుణాఒగరుణాపివా | 

లఘూస్హైః (ప్రావృతః స్వపా్యాత్ కాలేధూమాధివాసితః ॥ 

పీనాంగ నాంగ నంసంగ నివారిత హిమానిల్మ । 

(వతివదార్జము : అతః=అందువలన; హిమేడాశీతకాలము నందు; 

స్వాద్వమ్ల లవణాన్ =తీపి పులుపు ఉప్పునై న; రసాన్ దారసములను; స్నిగ్లాన్ = 
ఘృతాదుల చేత సంస్కరింపబడిన వాటిని; సేవేక్ ='సేవించవలయును (భుజించ 
వలయును); బిలేశయ=ాబిలమునందు శయనించు: జెదకచనీటియందుండు; 

ఆనూప=ైజల|[పాయమెన (వాంతము నందలి; (పసహానాండాగోరువంక మొద 

లగు వకుల యొక్క; మాంసాని=మాంసములు; భృతాని=[వయత్న పూర్వ 
కముగ పంచిన (వాణులకు సంబంధించిన; మాంసానిచ=మాంసములును; 

అభినవాని=నూతనములై న (సదో్యోహృుతముల్తైన ); గుడపిప్షోతమ మచద్యా్యనిచా 
బెల్లము తోను, వరి పిండితోను తయారు చేయబడిన మద్యములును; మాష 
మినుములు; ఇతు=ాచెరుకు; తీర వికృతి=2పాలు తద్వికారములు; వనహవన; 
'తెల=ైతె లము; నవౌదనాన్ = వేడిగానున్న అన్నములను; వ్యాయామచ=వ్యా 

యామము; ఉద్వరృన=నలుగు పెట్టుట; అభ్యం గ అభ్యంగము; స్వ్నేదడా చెమట 
పట్రించుట, భూమ=హొ గవెయుట; అంజనా కాటుక; ఆతపాన్ = ఎండలను 

ఇచ విధి శాచవిధి యందు; నుఖోదకం=సుఖమునిచ్చు నీరు; భూమి గర్భ 
గృహాణిచడాభూగర్భ గృహములుకు; సాంగార యానాం=కుంపటితో కూడిన; 
కుథ కంబళ నంస్కతాం=వపరువు, కోంబళములతో- నంస్కురింప బడిన; 

శయా్యాం-ళయ్యను; భజేత్ హనేవింప వలయును; కుంకువమేన= కుంకుమ 
పువ్వుతో; అకులిపాంగః పూయబడిన శరీరముకల వాడు; అథవా = లేక; గురుణా 
డాదట్టమెన; అగరుణా = అగరు చేతకాని; అనులిప్తాంగ = పూయబడిన దేవాము 
కలవాడై; లఘూ ష్టైః కొద్ది వెడిగల వస్తా9దులచె; [(పావృతః కప్పబడిన 

వ్యాక; కాలే = సకాలము నందు; ధూమాదివాసితః=పొగ మొదలగు వాటిచే 
సుగంధ శరీరము కలవాడై; పీనాంగ-నిలః-పీన వ పుష్టి చెందిన; అంగనా 
= స్త్రీలయొక్ళ్క; అంగహఅవయవములయొక్క; సంనంగ=నంబంధముచేత; 
నివారిత పో గొెట్ల బడిన: హెమానిలః చల్లని గాలిని గలవాడై; స్వప్యాత్ = 

నిదురించవలయును. 

తాల్ళ్ర్యంయు ; అందువలన శీతకాలము నందు తీపి, పులుపు, ఉప్పు 
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నైన రసములను, ఘృతాదుల చేత సంస్కరింపబడిన వాటిని భుజింవ వలయును. 

బిలమునందు శయనించు జంతువుల యొక్క లేక ఉడుము యొక్క నీటియం 
దుండు జంతువులయొక)_ జల [పాయ మెన (పాంతము నందుండు జంతువుల 

యొక్క గోరువంక మొదలగు ఉప్ప పర్య (వధానములైన పతీ విశే 
షముల యొక్క మాంనము సదో్యోవ్యాతముకై న గొెడీ, వరి పిండితో చేసిన 

మద్యములను ఉవయోగింవ వలయును. పాలు తదిషకారములు, చెరకు, వస, 

తై లము, వేడిగానున్న అన్నములను భుజించ వలయును. వ్యాయామము ఉద్వ 
ర నము అభ్యంగాదుల నాచరించ వలయురు, శి చవిధియందు సుఖముగా 

నుండు నీకునువయోగింప వలెసు. భూగర్భ  గృవాములుకు, కుంపటితో 
కూడిన, పగుఫు కంబళముతో సంస్కరింపబడిన శయ్యను సేవించవలయును., 
మరియు కుంకుమపువ్వు లేక అగరుతో శరీరమునకు లేపనము చేసి కొనినవాడై. 

కొద్ది వేడిమి గల వ్యస్త్రములచే కస్పబడినవాడై సకాలము నందు సుగంధ దవ్య 

ముంచే ధూపము వేసికొని పుష్టి చెందిన (స్క్రైల అవయవముల యొక్క సంబం 

ధము చేత పోగొట్టబడిన చల్లని గాలిగలవాడై. నిదురించవల స. Re: 

లలిలోఖ : _ శీతకాలము నందు స్ని గ్రమెన మధురాది రసములను సేవించ 
వలయును. ఎందుకనగా |వకోపించిన వాతము శమించగలదు. కుథమనగా 
పత్తి తితో నింవబడినదని యర్గము. బలసిన శరీరముతో కూడిన నుందరాంగి 
యొకు. శరీర సంబంధముచేత తొలగింపబడిన చల్లని వాయువులు గలవాడని 

అర్హము, 

మూ॥ _ శిశిరే శీతమధికం మేఘ మారుత వర్షజమ్ । 
రౌక్యుం చా దానజం తస్మాత్ (కార్యః పురోధికం విధిః ॥ 

(వతివదార్థయు :. కిళిరేచశిశిర బుతువునందు; మేఘమారుత వర్ష 
బరు మేఘముల చేత, వాయువులచేత, వర్షముచేత కలిగిన; శీతం చలి; అధీ 

ఎక్కువగా నుండును; ఆచానజం =అబానకాలము వలన కలిగిన, రౌక్షం 

చడరూక్షమును కలుగును; తసాగ్టిత్ =ఆ కారణము వలన; పూరషిః=వెనుక 
చప్పిన పామంత బుతువునందలి; విధిః=విధీయే; అధికం=ాఎక్కువగా; 
కార్యం చేయదగినది. 

తొత్స్రర్భయు : నిశిరబుతువునందు వేఘములు మారుతములు "వర్ష 

ములు వీటిచేత కలిగిన ౩ శె_తగమధికముగ నుండును. ఆదానకాలమగుట వలన 
రూక్షగుణముకూడ ఉండును. చె కారణము వలన (అనగా శికిరముందు ఆదాన 

తత్వము కన్న వినర్గ్షతత్వ మెొక్కువగుట వలన హేమంత ధర్మము శలెక్కువగా 
కనబడును) పామంతబుతువునందు చెప్పబడినటువంటి విధినే ఎక్కువగా 
పాటించ వలయును. 

లిలోఖ : శిశిర బుతువునందు హేమంత బుతువుయొక్క న్వ రూపము 
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అధిక మగుటచేత పహేమంతబుతువుయొక్క విధియే అధికముగా పాటించ వల 

యుమ. ఎందుకనగా శిశిర కాలమునందు అంతరాగ్ని బహిర్గతము కాకుండ 

అనగా రోమకూవములు శిశిరము చలిచే మూయబడియుండుటచె అగ్ని అడ్డగింప 

బడిన కుఠిలోనే (పజ్వరిల్లును. అఆదానకాలహైన దగుట వలన రూక గుణము 

కూడ కలుగును, 

మూ॥ వసంతే దజీణో వాయు రా తామ కిరణోరవిః॥ 

నవపవాళత్వక్ప[తాః పొదపాః కకుభోఒమలాః | 

కింకళుకాళోక చూతాది వనరాజి విరాజితాః ॥ 

కోకిలాలికులాలాపకలకోలావాలాకులా: |! 

శికిరే సంచిత: శ్రేప్యాదిన కృద్దాభిరీ రిత? ॥ 

తదా [పబాధమానో౬గ్నిం రోగాన్ |ప్రకురుశే బహున్ | 

(వతివదార్థ ము: వస స స_న్షబుతువునందు;వాయుః వాయువు; దతీణ। 

=దతీ ణదికుు_నుండి |పసరించునది; రవి; సూర్యుడు, ఆతా మకరణః =-సనమగ 

ముగ ఎట్జటి కిరణములు గలవాడు (అనగా తీక్షకిర ణు డనియర్థ ము; పాదపాః ౫ 

వృక్షములు; నవ| పవాళ త్వక్చ[ తాః= నూతనమైన చిగురు టాకులు చర్మము 

ప తములుకలిగినపి;క కుభః = దిక్కు లు;అమలాః =నిరలములయినవియు; కింశుకో- 

ఏరాజిఆాః హెకింశుక = మోదుగ చెట్టు; అళోకాాఅళోక వృక్షము; గూతాది=ా 

మామిడి మొదలగు; వనరాజి = వనముల పంకి చేత, విరాజితాః=మిక్సిలి (పకా 

శముల నవియు, కోకిల-కులాః =కోకిలకోయిల, అలికులాతుమ్మెదల సమూ 

హముయొక్ర్య; ఆలాపడాగానముచేత కలిగిన; కల=ామధుర న్వరము యొకు! 

కోలావాలాకోలాహల ముచేత, ఆకులాః = వ్యాప్తము లై నట్టిఏ. శిశిరేడాశిగిర 
బుతువునందు; నంచితః=ాజకచోట చేరిన; శిస్లా=ా కఫము; దిన కృ ద్భాభిః = 

నూర్యకిరణముల చేత; ఈరితః = |చుశేపింవబడినదై ; తదాాఅప్పుడు; అగ్నిం=ా 
జాఠరాగ్నిని; (పజాధమానః మిక్కిలి బాధించుచున్నదై ; బహూన్ రోగానస్ = 

అనేక రోగములను; (వపకురుతేడాకలుగశేయుచున్నది. 

లౌత్త్రర్భయు ; నసంత కాలమునందు వాయువు దతీణదిక్కునుండి (వనరిం 

చును. అనగా మలయపర్వతము దతీణ దిక్కు నందున్న ట్లు (పసిద్దము. ఆ పర్వ 

తము నుండి (ప్రసరించు వాయువు మలయ మాకుతమని పిలువబడుటయు చల్లగా 
నుండుననుటయు వసంతకాలమున హితమగుటయు లోక (పసిద్దము. నూర్యుడు 
సమ్మగముగ ఎట్త్హటి కిరణములు గలవాడగుము. వృవములు కొం[గొత్తి చిగుళ్ళను 
వేయుచు కొత్తదైన త్వక్సతములను కూడ కలిగియుండును. దిక్కులు నిర్ణ 
అముగను మోదుగు, అశోకను, మామిడి మొదలగు వృవజాతుల వరునలతో 
|పకాశించునవిగను, కోకిల | భమరపంక్తు లయొక్క. వమధురమెన ఆలాపముల 
యొక్క కోలావాలములశే వ్యా_పములగును. _ శిశిరమునందు ఒక్కచోట చేరిన 
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శవము సూర్యకిరణముల చెత (చుశేపింపబడినదై అగ్నిని మిక్కిలి జాధించుచు 
(0౧౫ 

య 

అనేక రోగములను కలిగించును. 

కల౭ిలేఖలి : వనంత బుతువును వర్జించుమున్నాడడు. వసంతమున౦దు 

వాయువు దాతీణాత్యమగు చున్నది. పూర్వము శిశిరము నందు మధుర ఆమ్ల 

లవణాది రసములతో కూడిన ఆహారము వలన స్నిగ్గభోజసము వలన సంచితమైన 

శ్రేష్మము మిక్కిలి చల్లదనము చేత గడ్డకట్టుకొని పోవుటవలన |పకోపించ లేదు. 
య ౧౧ వ 6 6 

ఇప్పుడు సూర్య కిరణాములచత ఆక ఫము (దప స్వరూవమగుటవలన కరిగింపబడి 

విపరీత స్వభావముగల అగ్నికి బాధను కలిగించును. ఆ జాధచేత అనేక రోగము 

లుద్భవిం దును. (ల6గు0 : IMS GO 

మూ॥ అతో౭న్మీం _సీక్ష వమన ధూమగండూష నావనమ్॥ 

వ్యాయామో ద్వర్శన కా[ద్ర యవ గోధూమ జాంగలాన్ | 

చేవేత నువ్భాదుద్యాన యువశీశ్చమనోరమాః 615-532] 
స్నాతః స్వలంకృతః (సగ్వీ చందచవాగరురూపీతః "VAG, 

విచిశ్రామ[త విన్యస్తాన్ సవాకారోత్పలాంకితాన్ ॥ 

నిగ దాంశ్చా౭స వారిష్ట భీథు మార్ష్వికమాధవాన్ (ప్ర ol | వు 

కథితం ముస్త కుణ్ణరింబు సారాంభ క నాోి[దవారిచా॥ 

4 గురుశీతదివాస్వప్న స్నిగ్భ్యామ్రమధురాం _న్వ్వ జేత్ | 

(వతివదార్థమ :- _ అత్తఃడాఅందువలన; అస్మిన్ =ఈ వసంత బుతువు 
నందు; సీక,...నావనము= తీకవమన-_తీకమెన వాంతి; తీకధూమఃావపీత 

టం మిం — tga £9 to 

మైనపొగ్య తిక్ల్షగండూవైతీక్లమైన పుక్కిలి పట్టుట; తీక్షనావనమ్ ైతీక్షమైన 
సస్యములను; వ్యాయామ. ం .జాంగలాన్ =వ్యాయామ వ్యాయా మము; ఉదా 

_రృనవానలుగు పెట్టుట; తి దపతెనె; యవడ=ాయనవలు; గోధూమహెగో ధుమలు; 

జాంగలాన్ =జాంగల దేశమునందలి జంతువులయొక,- మాంనములను: సేవేత= 

సేవింప వలయును; నువ్ఫృద్ ౬-మనోరమాః = మనోరమాః =పునన్సునకిం వెన; 
సుహృత్ =స్నేహితులు; ఉద్యాన ఉద్యానవనము; యువతిళ్చ =నుందరాంగు 
లను కూడ; సేవేత = నేవింవవలయును; స్నాతః స్నానము చెసినవాడై ; స్వలం 

కుతః =తలంకరించుకున్న వాడై ; స్వ|గీ= మాలు ధరెంచినవాడై ;చందనాగరు 

రూషితః= చందనము, అగరు వీటిచేత సూయబడినవాడై ; విచి|త్రాసు|త్రవిన్య 

స్తాన్ =ావిచి| తమైన కంచుపా తల యందుంచబడిన, నహాకారోత్సలాంకితాన్ = 

మామిడిపూలు నల్ల కలువలతో కూడిన; నిగచాన్ =దేశకాలాదులచేత దూపిత 

ములు కాని; ఆనవ. ..మాధవాన్ = ఆనవడాఆసవములు: _ అరిష్ట =అరిష్టములుః 

కీథు=ాచెటికు కల్లు; మార్గీషక= (దావకల్లు; మాధవాన్ హకల్లులను: సేవేత 
సెవింవ వలయును; క్పధితం=మర్ల గాచిన; ము_స్తశుణ్ణ్యంబు దతుంగము స్టైలు; 

శుంఠినీరు, సారాంభః=ాఆసనము ఖదిరము చందనాదుల యొక్క సారముచెత 
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సంస్కరింపబడిన నీరు; జూ దవారివావా శేనె కలసిన నీరుగాని; సేవేత= సేవింప 
వలెను; గురులీత. , .మధురాన్ గుడు =బలమై నదియు; శీత =ాచల్ల నె నదియు: 

దివాప్వస్న =పగటినిద; స్నిగ్గడాన్నీ గ్రమైనది: ఆమ్లుడాపుల్ల నిది; మధురాన్ = 

తీపియెన వాటిని: త్యజేత్ =వదలవలెను. 

తౌల్ళ్ర్మోంయు : ఈ వసంతబుతువు నందు తీత్లములై. న వమనధూమ 

గండూవమ నావనములకు ధరింపవలయును. వ్యాయామము, ఉద్వ రృనము, తెనె, 
యవలు, గోధువులు, జాంగల మాంననులను సవింవవలయును, స్నేహితులు 

మనోహారములై న ఉద్యానములను నుందరాంగులకు కూడ సేవింపవవలయును. 
స్నానము చేసి. చక్కాగా అలంకరించుకొని మాలను ధరించి చందనాదుల శేత 
అనలిపుడై. విచి| తములగు కంచుపా(తముల యందుంచ బడినవియు మామిడి 

పువ్వు నల్ల కోలువలతో కూడిన దేశకాలములచే దూషింపబడనటు వంటి. ఆనవ 

ములు అరిష్టములు చెఅకు |దాక్షల కల్లులను సేవింప వలయును. చక్కగా కాచ 
బడిన తుంగముసెలు శొంఠి కలిసిన నీకు ఆసవము ఖదిరము చందనము వీటి 

యొక్క సారము శత నంన్కరింపబడిన నీరు గాని సేవ్వింవ వలయును. గురు 

గుణము శీతవీర్యము గలిగిన దానిని పగటిని దను స్నిగ్గమైన ఆమ్ల మధురమైన 
పదార్థములను విడిచి "పెట్టనలయును. | 

కళీలోఖ : ఆకారణము నలన కఫము నణమట కొరకు తీక్షవమనాదులను 

చేవింవవలయును. నిగచాన్ అనగా 'దేళకాలాద్యనుప పహాతములని యర్థము. 

సారాంభః అనగా వేగినశెట్టు, చం[డచెట్టు, చందనము వీటియొక సారము 
చేత సంస్క్లరింపబడిన సరు అని అర్ధము, 

మూ॥ (గీ మ్మేఒతసీ పుష్పనిభ స్తీ ఖాంశుర్హావదీసితాః | 

దిశోజ్వల న్లి భూమిళ్చ మారుతోనైర్భశః సుఖః ॥ 

వవనాతప సం న్వేదై ర్హనవోజ్వరితా ఇవ।! 

తాపొంర్తి తుంగ మాతంగ మహివైః కలుషీకృతా: | 

దివాకర కరాంగార నికరక్షపితాంభనః॥ 

(పవృద్ద రోధసోనద్యః ఛాయా హీనా మహీరువోః। 

విశీర్ల జీర్ధ పర్జాళ్ళ శుష్క వల్క_లతాంకి తాః 

అద లే జగత స్తేజన్తదా౭.దితోగ్ట భృళం యత 8। 

వ్యాయామాతప కట్వము లవణాొస్థం త్యజేదత ః॥ 

మద్యం నసే సవ్యం స్వల్పం వా నేవ్యం నుబహు వారివా॥ 

అన్య థాశోక 3 థిల్య చాహ మోవోన్ కరోతి తథ్॥ 

నవ మృద్భాజనస్థాని వ్యాద్యాని నుర ఖీణిచ । 

పానకాని సనుశ్చాని సితాఢ్యాని హిమానిచ॥ 
స్వాదు శీతం (గ్రవం చాన్నం జాంగలాన్మ్భృగ పకి ణః 
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శాలిక్షీర ఘృత(దాతా నాలభికేరా.బు శర్య_రాః॥ 

తాలవృన్తానిలాన్ వోరాన్ (స్రజః సక మలోత్సలాః। 

తన్వీ మృణాళ వలయాః క నాశ్చందన రూషితాః॥ 

సరాంసి వాపీ? నరితః కాననాని హిమానిచ! 

సురఖీణి నిపేవేశ వాసాంసి సులఘూనిచ।॥ 

నిష్పత ద్య న్ని సలిలే స్వప్యాద్దారా గృహేదివా! 

రా తౌచా౬ఒ కాశతలశే సుగస్టి కుసుమా నృృళే॥ 

కర్పూర చంద నార్హా”ంగో వీరళానంగ సంగమః8। 
DEI 

(వతివదార్థము :  [గీమ్యైహ్మగీష్టిబుతువునందు ;తీ జ్లాంళుః=వేడి కిర 

ణములుగల నూర్వుడుః అతసీ పుష్పనిభ;హనల్లయగి నె పువ్పమువశె కాంతి 

గలవాడు; దిశఃచదిక్కులు; భూమిశ్చ =భూమియందును; 'దావదీపిళాః = కారు 
చిచ్చుచేత (పకాశింప బడినవై ; జ్వలన్నీవ(పకాశించు చున్నవి; నై రృతిఃహనిరు 
రుతిదిక్కునుండి వచ్చు; సుఖఃహచనుఖమైన; వాయుతః=వాయువు; పవనాతప 

సం స్వేవై $హగాలి,ఎండ,'చెమటలచేత; జ_న్నవః జంతువులు నూనవులు); జ్వరితా 

ఇవాజ్వరితులవలె; భవన్తి =ఉన్నారు, తపార్తసకృతాః =తపార్త =నంతాఫము 

చేత బాధింపబడిన: తుంగమాతంగ ఎత్తైన ఏనుగులచేత; మహిమైఃహదున్న 

పోతుల చేత; కలుపీకృతాః హక లుపితముగాచెయబడిన; దివాకర-అంభసః హదివా 

కర హనూర్యునియిక్క;కర కిరణములు: అంగార =-నిపషులయొక్క,. నికర 

సమూహముచేత; కపిత=ై మలినములుగ చేయబడిన: అంభనసః =ఉదకములుగల; 

నద్యః = నదులు; [పవృద్దరోధసః = పెరిగినట్టుగు కలవి: వశీర్ణ జీర్ణ 

పరం= రాలిన ఎండిన ఆకులు గలవియు; శుష్కు_వల్క_లతాం కితాః=ై ఎండిన బెరడు 

గల తీణాలతో కూడనవియునె న; మహిరుహోః వృ కములు; ఛాయా హీనాళ్చ వ 

నీడ లేనివిగా; భవంతి=ాఆగుచున్నవి: యత్కః=పఏకారణమువలన; ఆదిశ్యః= 

సూర్యుడు: భృళం =మిక్కిలి; జగతః=[పపంచము నుండి; తెజఃడాతేజస్సును; 
ఆద తెడతీనుకొనుచున్నాడో; అతఃడాఅందువలన; వ్యాయా మ-_ఉప్టం=ా 

వ్యాయామ = వాస్ట్రయావమము; ఆతప = ఎండ; కటుఆమ్లులవణ = 

కారము పులుపు ఉప్పు; ఉప్పం= వేడిమిని; త్య ఇత్ డవదలవలయును: మధ్యం = 

కల్లు; నసేవ్యం వ సేవింపదగదు; సుబాహువారిణా=ఎక్కు_వనీటితో, స్వల్పం= 
కొద్దిబాటి మద్యము; సేవ్యంవాడా సవింపవచ్చును; అన్య థా=లఅలట్టు'కానియె డల; 

తత్ =ఆమద్యము: కోఫశై_ థిల్యదాహ మోహోన్ =వాపు, శిథలత్వము, మంట. 

"మోహము వీటిని; కరోతి=ాచే-యుకు; నవమృ ద్భాజనస్టాని= (కొ త్రకుండలో 

నున్న; పృాద్యాని=ఊమనొహరములై న; నురఖీనిచడానువాసన గలవియునై న; 
సమన్థాని =అం బలితో కూడిన; పానకాని=ాాపానకములు; సితాధ్యాని ఎక్కువ 

చక్కర కలసిన;హిమానిచ =మంచుగడ్డలును ; స్వాదు =రుచికర మెన ;కీతం చల్ల 

వైన; _దవం -(దవముగానున్న; అన్న౦చ = అన్నమును; జాంగలాన్ దజాంగల 
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దేశము నందుగల; మృగ పతిణః=ామృ గములు వకులను; శాలి=ఎ(రరాజనాల 
బియ్యము; &ర=ైాపాలు; ఘృత నెయ్యి; (దావ దావ; నారికేళాంబు ౩ 
కొ బ్బెరనీరు; శర్క-రా౭ఃడాశర్శరలు; తాళవృ ంతానిలాన్ డావిసనక [రల మూల 

ముగ వచ్చువాయువులను; పహోరాన్ =హోరములను; [నజః =కమలములతోను 
కలువ పువ్వులతోను కూడిన మూలలను; తన్వీం=ానన్న నై న; మృణాళ 
వలయా ౩ః=తామరకాడల చేతనై న కడియములు;  చందనరూపితాః=ా 
చందనముచేత పూయబడిన; కాంతాడా స్త్రీలు; సరాంసి =నరస్సులు; వాపీః= 
దిగుడుబావులు; సరితః=నదులు; హెమాని= చల్లనైన; కాననాని=ఉద్య్యాన 

వనములు; నురధీణి=-నువాననలుగల;  సనులమూని = మిక్కిలి తెలికయెన; 
వాసాంనిచ=వ్యస్త్రములును; నిషేవేతాసేవించవలయును; నిషతద్య। _న్లనలి లేడా 
వడుచున్న యంత సెరితములై న నీళ్ళుగల; ధారాగ్భహేడనీటిధారతోకూడిన 
గృవహామునందు; దివాడావగలు; న్వప్యాత్ =నిదురించవలెను; 'రా కేచడారాతి 
యందును; ఆకాళతల కేడాఆవరణ రహాత మెన గృ హోేపరిభాగమునందు; 

నుగంధి కునుమా _న్భృతడానువాసనగల పుషములచేత_ పరచబడిన శయనము 
నందు; కర్పూర  చందనార్లాంగః=ాపచ్చ కర్పూరము చందనము వీటిచేత 
తడిసిన శరీరము గలవాడై ; _ విరళానంగసంగమః హన్వల్పమెన రతిగలవాడై ; 
స్వప్యాత్ హనిదురించవలెను. 

తాత్స్రర్యంయు ;  [గేషగ్రిబుతువునందు నల్లయగి నె పువ్వు కాంతిగలవాడై. 
సూమ్యడు "వేడి కిరణములతో [పకాశించును. దిక్కులు భూమి శకారుచిచ్చు 
చేత |పకాశించును. దజీణపశ్చిమ దిక్కుల మధ్యనున్న నైుతి దిక్కునుండి 
వచ్చు సుఖమైన వాయువు గలిగి యుండును.గాలి ఎండ చెమటలచేత మానవులు 
జ్వరితుల వలె ఉందురు. ఎండవేడిమికి తపము చెందిన ఎ'తె న పనుగులచేత, 
దున్నపోతులచేత కలుషితములుగా చేయబడిన సూర్యుని కిరణాములవలె తీళ్ల ము 
లైన నిషులయొక్ళ్క- సమూహముచెత మలినముగ చేయబడిన జలములు గలనదులు 
గట్లు పెరిగినట్టు గలవిగా నుండును. ఎండిరాలిన ఆకులు, ఎండిన బెరడుతో 
కూడిన తీగలు గల వృతములు నీడలేని వగుచున్నవి. ఏకారణముచేతననగా 
సూర్యుడు _పపంచమునుండి తేజస్సును (రసాదిధాతువుల యొక్క న్నేవా భాగ 
మును.) తీసకొనుచూన్నా డో అనునట్టు అందువలన వాయా మమును చేయుట, 

' ఎండను సవించుట, కా రము, ఉప్పు, పులుపు రసములతో కూడిన పదార్థముల 

సేవను, వేడిగానుండు పదార్గములను వదలి'పెట్టవలయును.కల్లు| తాగరాదు. ఒకవేళ 
అభ్యాసము గలవారు సేవించ వలయునన్న ఎక్కువ నీరు చేర్చిన కొద్దిపాటి 
మద్యమును |తాగవలెను, అట్లు చేయనియొడల వాపు శరీరమునందు మంట, 
మోవాము కలిగించును. కొ త్రకుండలో నుంచిన మనోవహారముల న నువాననలతో 
కూడిన పానకములను, ఎకువ చక్కెర కలసిన మంచుగడ్డలను రుచిగల, చల్ల 
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నైన (దవ[పాయము ముగమన్న అన్నమును జాంగలచెశమునందుగల మృగములను 

పక్షులను, ఎజ్జరాజనాల బియ్యమును; పాలను, సెతిని,[ దాతను, కొ బ్బెరి నీరును, 

శర్కరను తినవలెను. వినన కజ్ఞల మూలముగా వచ్చు వాయువులను సేవించ 

వలయును. హారములను కమలములతోను, కలువపువ్వులతోను కూడిన మొలలను 

నన్ననై న తామర కాడలచేత చేసిన కడియములను ధరించవలెను. చందనము 
చేత పూయబడిన (స్రైలు, సరస్సులు. దిగుడుభావులు, నదులు, చల్లగానుండు 

ఉద్యానవనములు, సువాననలుగల మిక్కిలి తెలికయెన వస్త్రములను ధరించ 
వలెను. పడుచున్న యంత సురితములై న నీళ్ళుగల, _ నీటిధారలతోో కూడిన 
గృహమునందు పగలు నిదురించవలెను. అవరణములేని గృ హోేవరిభాగమునందు 

సువానన గలపుష్పములచేత పరుచబడిన శయనమునందు వచ్చకరూ్నూరము చంద 

మువీటిచెతతడిసిన శరీరముగలవాడై. మరియు స్వల్పమైన రతి నుఖముగలవాడై. 
రా|కియందు నిదురించవలను. 

కలిలో: గీషడ్తి అను వదముచేత (గ్రీమ్మబుతు పుయొక్క స్వరూపలక్షణ 

మును చూపెట్టుచున్నాడు. లక్ష్య కిరణములుగల నూర్యుడు  [గీమ్మము నందు 

చుట్టూ నల్లని రంగు గలవాడువల నుండును. తెజళ్ళబ్రమునకు శు కము అంతము 

నందుగల రసాది సప ధాతువుల యొక్క స్నేహమని యర్థము  నూర్వ్యుడు 

మీక్కాలి (పచండముగా నున్నందున వ్యాయా మాదులను విడిచి 'వట్టవలయును. 

మనః అనగా ఎక్కువ నీటితో కూడిన వరిపిండి మొదలగునవి. అన్హాక్ వఅంబలి. 
| యోని అర్థము. తాళవృంతమనగా విననక|రయని అర్థము. ఆకాశతలక మనగా 

ఆవరణరహితమైన గృహోపరిభాగమని యర్థము. 

మూ॥ వర్ణాను వారుణో వాయుః సర్వఫన్య సముద్గ్మమః॥ 

బిన్నేం[దనిల నీలా భవృంద మందానిలం నభః; 

దీర్టికానవ వా శ్యఘ మగ్నసోవానపంక యః॥ 

వారిధారా భృశాఘాత వికాసిత సరోరుహాః। 

సరితః సాగరా కారాభూర వ్యక్కజలస్థలా॥ 

మన స్తనిత జీమూత శిఖదర్గుర నాదితా! 

ఇం[దికోప ధనుఃఖణ్జ విద్యుదుద్యోత దీసితా॥ 

పరితః శ్యామల తృణాసిలీన్ల కుట జోజ్వలా। 

తదచాఒదానవలే దెహే మసెఒగ్నా బాధ తేపునః॥ 

వృష్టిభూ బాష్పతోయామ్లుపాకే దుష్టళ్చలాదిభిః। 

వస్తి కర్మని మేవేత కృతసంళోథన కమ్మ 

పురాణశాలి గోధూమ యవాన్ యూవషర నై ఃకృశై 8 

నిగదం మది ౩ రారిష్ట మార్తీ కకం న్యల్పనుంబువా॥ 

దివ్యం క థిత కూపోశజ్చం చెండం సారసమేవవా? 

నూ 
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వృష్టి వాతాకు లేత్వహిి భోజనం క్లేదవాత జిత్ ॥ 

పరిశుష్యం లఘుస్ని గ్గ ముష్టామ్ల లవణం భక్ | 

పాయో౬న్నపానం సతె్యర్రం సంస్కృతంచ ఘనోద రే.॥ 

అనరీ సృప భూచాప్పశీశ మారుత శీకరమ్। 

సాగ్నియానం చభవనం నిర్ణంళమళకో న్థురమ్॥ 

(ప్రఘక్లో ద్వర్శన స్వానధూమ గచ్చాగరు (పియ | 

యాయాత్ కరేణు నుఖ్యాభిశ్చి| త (సగ్వన్త భూషిత ః॥ 

నదిజలోదమచ్ఞావాః స్వప్నాతి|ధ్రవ మెథునమ్! 

తుపారపాద చరణ వ్యాయా మారక రాన్ త్యజేత్ ॥ 

ట్రతివదార్హ ము : వర్తాసుడవర్ణాకాలమునందు; వాగుణకః = పశ్చిమ 

దిక్కునుండి (పసరించునది; వాయుః,=వాయువు; సర సన్య సముద్గమః =అన్ని 

ఏిధములే న ర్జు "మొల కెత్తుట (జరుగును); నభః=-ఆకాశము; భిన్న_ --అవిలం = 

భిన్నేం[దనీలవాపగిలిన ఇం దనీలమణివల; నీలడానల్లనై న; అ |భవృందవా మేఘ 

నమూహాములచేత; మందావిలంచకొద్దిగా వ్యావ్తమెనది; దిరికాఃచైదిగుడు 

బావులు; నవ-పం క్తయఃహనవానూతన మైన; వారిడానీటియొక్క; ఓఘడా 

నమూపహామునందు; మగ్న = మునిగిన: సోపానపం క్తయః = మెట్ల 

వగువలుగలపి; నారి_నరోరుహోః చారిధారా = సిటిధారలయుక్క-; భృణా 

ఘాత = మిక్కిలి తాకిడి చేత; _ వికాసిత = వికసింపచేయబడిన; నరో 

భువ = కమలములుగలపిగా నుండును; సరితః = నదులు, సాగరా 

కార = సము దమువలె ఆకారము గలవగునగు, భూః =భూమి; అవ్య కృజలస్థలా = 

జలము స్థలము వ్య కృముకానిది (ఆనగా అంతట సీటితో నిండియుండునది) 

మన్హ -నాదితావామ। న = మధ్యస్థాయిల్ ; న్తనితచశద్రించుచున్న; జీమూత చై 

మేఘములు; శిఖి = నెమళ్ళు; దర్గ్శుర =క స్పలు ఏటి చేత; నాదితా=-చప్పుడు 

గలదిగా చేయబడునదియు, ఇం|దగో ప-దిపితా =౪ఇం | దగొపచ= ఇల(దగోవ 

పురుగులయొుక్క;ధముఃఖండ ఇ | దధనుస్సుయొక ్క; విద్యుత్ = మెగుపుయొక్క. 

ఉదో్యత హకాంతిచెత; దిపితా=[పకాశము కలదియు; పరితఃవనాలుగువై పు; 

శ్యామల తృణాహవచఛ్చని గడ్డి గలదియు; శిలీస్ధ 9 కుటజోజ్యలా= అరటిపు సు; 

కొడిశపాలపువ్వులచేత; ఉజ్జ్వలాడాపకాశించునడియు అగును; తదాడాఅప్పుడు; 

ఆచానబలే=ఆదాన కాలస్వభావమువల్ల బలహినమైన; చేహే=శరీరమునందు; 

అగా =జాఠరాగ్ని; మనేసతి=ాసన్నగి ల్లినదగుచుండగా (మందమైన దగు 

చుండగా); వృష్టి--దలః వృష్టి వవర్ష ము; భూజాప్ప =భూమినుండివచ్చు ఆవిరి; 

తోయవాకొ త్తనీరు; అమ్సపాక డాఅమన్లుపాకముచెతను: దు ప్పైఃచ=దూషింపబడిన; 
వా 

చలాదిఖిః =చవాతాదిమూడుదోవములచేత; పునఃహ౭2మరల; చాధితే=బాధింప 

బడినదగుచుండగా; కృత సంశోధనవమః చేయబడిన వమన విరేచన రూవమెన 
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శోధనము కలవాడై; వ స్తికర్శ వవ స్తీ కార్యమును; నీ వేత=-సెవించవలయును; 

పురాణ-యవాన్ =పురాణశాలి=పాత రాజనాల బీయ్యము; గోధుమగోధు 

మలు; యవాన్ =యవలును; కృ తై ౩హచేయబడిన స్నేహము శుంఠి మొదలగు 
వాటిచేత కూడిన; యూషరనె ౩=యూవరసనములతో; నిగదం=౭దోవరహిత 

మైన; మదిరారిష్ట మారీ కము = మద్యము, అరిష్టము, తెనెనుగాని; స్వల్పం 

అంబువా =ా కొద్ది జలముగాని; దివ్యం = ఆకాశోకదకముగాని, క్టథిత 

కూపోత్ళం= కాచిన బావినీుుగాని; చౌండం=ాపర్వతము నందలి రాతిపల్ల ములలో 
నుండు “సికుగాని; సారసమేవవా = కొలను నీరుగాని; నిపేవేత = " తాగవల 

యును; వృష్టి వాతాకులే = వర్షము, గాలి, వీటిచేత ఎక్కువగా నున్న; 

అహ్న =వగటియందు; క్లేదవాతజిక్ -కఫమును వాతమును జయించునట్టి; 
పరిశుష్కుం = ఎండిన; లఘుడాశెలికయెన: స్నీగ్గం = స్నేహయుక్షమెన; 

ఉప్టామ్ల లవణమ్ = వేడియైన ఫులుపు ఉప్పుతో కూడిన; భోజనం వ భోజనమును; 

భక్ = నేవించవలయును; [పాయః తరచుగా; ఘనోదయే=ావర్లాకాల 

|పారంభమున; అన్న పానండాఅన్న పానము; సశే[దండాశేనెతో కూడినదియు; 
సంస్క్ట్రతంచ = కాల యాగ్య (ద్రవ్యముల లతో సంస్క రింపబడినదింయయు; భ జిత్ = 

సేవింపవలయును; అనరీ-శీకరమ్ = అసరీసృప = (పాకుడు (కిమికిటకాదులు 

లేనిదియు; భూ బాష్ప వభూమి అవిరి లెనిదియు; శీత మారుత హాచల్ల టి గాలి 

లేనిదియు; శీకరమ్ డాతుంపురులు లేనిదియు; సాగ్నియానమ్ నిప్పు కుంపటితో 
కూడినదియు; నిర్దంశ మళకోన్దురమ్ =ఈగలు దోమలు ఎలుకలు లేనటువంటి; 

భవనంవఇంటిని;  భజీత్ =పొందవలయుకు; (పఘర్ష -|పియః =|[పఘర్హ = 

ఓషధులచే బాగుగా మర్చించుట; ఉద్వ ర్రనహనలుగుపెట్టుకొనుట; స్నాన 
స్నానము; ధూమగంధ సుగంధ దవ్యములచత వచ్చు పొగయందు; గరు 
(ప్రియః అగరునందు [పియమైనవాడు,; చి[తస్వగ్వ స్త్రభూషితః = చితములై న 

వస్త్రములు వైటిచేత; భూపీత8చఅలంకరింవబడి నవాడె ; క రేణుముఖ్యాభిః = 

అడ ఏనుగు మొదలగు ముఖ్యమైన వాహానములచిత; యాయాత్ దపయని౭చ 

వలెను: నదీ-్యమెధునమ్--నదిజల=నదియొక్కనిము; ఉదమన్ర నీటిలో గోలించి 
నేతితో భర్చనము చేసిన పిండి అహఃస్వప్ను హపగటిని[ద; అతి దవహమిక్కిలి 
పలుచనై న పదార్థములు; మెథునమ్ = నంభోగమును; తుషపార__క రాన్ - 

తుమాోర=మంచును; పాదచరణ=పాదములను  తినుగుటను; వ్యాయామ 

వారియామమును; త్యజేత్ =వదలవలయును. 

తౌత్ఫ్ళర్యుయు : వర్షబుతువునందు వాయువు సళ్చిమదిక్కునుండి పీచును. 
సమస్త మెన వెర్లు మొల కెత్తును. పగిలిన ఇం౦| దసీలమణివలె నల్లనై న మేఘ 

సమూహము చేత ఆకాశము వ్యాపృమైెయుండును, దిగుడు బావులు పూర్ణమైన 

నీటిలో మునిగిన సోపానములు కలిగి ఉండును. మరియు నీటి అలల తాకిడిచేత 

వికసింప చేయబడిన కమలములు గలిగినవిగ నుండును. నదులు సము దమువలె 
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గం ఖరముగ నుండును. భూమి అంతట నీటితో నిండి మధ్యమ స్థాయిలో శబ్దము 

చేయుచున్న మేఘములు, నెమళు ంకప్పలచెత శబ్రముచేయబడినదియు,ఇందగోవ 

పురుగులు ఇం| దధనుస్సు, మెకుపు ఏీటి యొక కాంతితో (పకాశము గలదియు, 

సాలుగువై పుల పచ్చనిగడ్డిగలదియు,అరటిపు వ్యు,కొ డిళ పాలపువ్యులచేత మిక్కిలి 

(పకాశించునదియు అగుము.అపుడు ఆదానకాల స్వభావమువలనబలకానమైన శకి 

రము నందు జాఠళరాగ్ని మందగించినడై, వర్షములు, భూమినుండి వచ్చు 

ఆవిరి, కొత నీరు, భుజించిన ఆహారము అఆన్లువిపాకము చెందుట చేతను వాత 

పిత్త _వ్రమశ్చ్రములు దూషింపబడినవై మరల అగ్నిజాధింపబడిన దగుచుండగా 

(పతిపుకుషుడు వమన విరేచన రూపమైన శోధనముల చేత శుద్ధుడె వన్నికర్యను 

'సేవించవలయును.పాతబియ్యము,గో ధుమలు,యవలు ఈధాన్యములను స్నేహము, 

శుంఠ మొదలగుదీపన (ద్రవ్యములచేత సంస్క రింపబడిన యాషరనములతోను,దోష 

రహితమైన మద్యము అరిష్టము తేనె మొదలగు వాటినిగాని కొద్దిజలముగాని 
ఆకాశోదకముగాని, కాచిన బావిసిరుగాని, వర్వతములందలి రాతిపల్ల ములలో 

నిలిచిన నీరుగాని, కొలను నీరుగాని, (తాగవలెను. ఎక్కువగా వర్షము గాలి 

ఉన్న పగటి పళయందు కఫమును వాతమును జయించునట్టి, ఎండిన, తెలిక యెన 

స్నేహముతో కూడిన, వేడియెన,పులుపు ఉప్పుతో కూడిన భోజనమును భుజించ 

వలయును. తరచుగా వర్షాకాలము నందు తేనెతోకూడిన, కాలయోగ (దవ్య 

ములతో సంస్కరించిన అన్న పానములను తీసికొనవలయును. భూమిమీద నంచ 

రించు |కిమికీటకాదులు లేని, భూమిఆవిరిలేని (చెమ్మ'లేని), చల్లటి గాలిలేని, 

నిప్పుల కుంపటితో కూడిన, ఈగలు, దోమలు, ఎలుకలు లేనటువంటి భవనము 

నందు నివసించవలయును. 

ఓమధులచే శరీరమును మర్చించుట, నలుగు పెట్టుట, స్నానము, నుగంధ 

_దవ్యములై న అగరుధూపములు, చ్కితములై న మాలలు, చిత్రము లైన వస్త్ర 

ముల చేత అలంకరింవబడిన వాడై అడ ఏనుగు మొదలగు ముఖ స్రములై న వాహ 

నములతో పయనించవలను, నీటిలో కలిపి చేకితో వేయించిన పిండిని, వగటి 

నిద్రను, మిక్కిలి పలుచనై న పదార్లములను, నంభోగమును, మంచును, కాలి 
నడకని, వ్యాయామమును వదలి పెట్ట వలను, 

లోళిలేఖి : వర్ణాను అను పదముచేత వర్షబుతువుయొక్క న్వరూప 
లక్షణము చెప్పబడు చున్నది. సర్వసన్యములు మొలక లత్తుటకు కారణము పశ్చిమ 

దిక్కుునుండి పీచు వాయువులుగా పేర్కొనబడినది. భిస్నెంద నీల అని చెప్పుట 

వలన ఇం దనీలమణి మీక్కిలీ నల్ల గానుండును, పగిలిన ఇంద నీలమణికి అంత 

నలుపు ఉండదని భావము. పుష్కురిణులు పూర్ణ ములుగా (నిండుగా) నుండును, 
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వర్ష బుతువునందు వట్టినేల కనిపించదు. చేల యంతయు నీటిమయమై ఉండును, 

సిలింధె ధె )8 అనగా అరటిపుష్పములని అర్థము చౌండం అనగా పర్వతము నందలి 

రాళ్ళ యందున్న పల్ల ములలో పుట్టిన “సిరని అర్థము. సరీసృపాః అనగా సర్ప 

ములు లేళ్ళు మొదలగునవి యని అర్థము. 

మూ. శర.వ్యోమ శుుభా(భం కించి తృంకాంకితామహీ! 

[పకాళ కాళ సప్తావ్వూకుముదాశా విశాలినీ॥ 

వితిప్త తీళ్ల కిరణో మేఘాభథఘ విగమా(దవిః। 

బభ్భ్బవర్ణో౬తివిమలాః(_కౌంచ మాలా కులాదిశః॥ 

కమలా౭తర స.లీన మీనహంసాంన ఘట్టనై | 

తరంగ భంగ తుంగాని సగాంసి విమలానిచ॥ 

వన్హాశీతోచి తాంగానాం సవానై వార్కరళ్ళి థిః; 

తపా లాం సంచితం పూర్ణం తదాపిత్తం (_ప్రకుష్యతి॥ 

శ న్తంతి క వావిః పొనం విశేకోఒ|సనుతిఃన దా! 

భీశ్రం లఘ్వన్నపానం చ కషాయ స్వాదు తి క్రకమ్॥ 

శాలి షష్టిక గోధూమ యవ ముద్గాసి తామధు! 

పటో లామలకం చోజా జాంగలం తువ్వతాం భృళమ్॥ 

దివాదివాకర కరె ర్నిశాకర కరెర్నిశి! 

సన్త వం వ్లోదితం తోయ మగ స్త్యనా విషీకృతమ్!! 

నిర్మలం శుచి కాలేన పక్వంపా నేఒమృతోపమమ్! 

హంసౌభఘ పతవిజేప[భమత్ [భమర పంక్తిషు॥ 

సునరోరువా సేవ్యాను సర నేషు ప్ప వేత చ! 

లఘు శుద్దాంబర (వగ్వీ కీతోశీర వివేప' 8॥ 

సేవేతచడ సి కిరణాన్ (పదోమే సెధ మా|శ్రితః। 

తృప్తి దధ్యాత వతారవసాతైల పురోనిలాన్ | 

తీర మద్యా దివాస్వప్నతుషారాంశ్చ విపర్జ యేఠ్ | 

(వతివదార్థము : కరధి =ళరత్కాలమునందు; వో్యోమహఆకాళము; 

శుభా భమ్ = శెల్లని మేఘములను గలది; మహీ=భూమి; కించిత్ పంకాంకితా = 

కొద్దిపాటి బురదతో కూడినదియు; (పకా- -కుముదా = (వకాళడా కాంతివంతమైన, 

కాశ చెల్లుపుష్పుము; సపాహ్మా=పవఏడాకులరటి; కుముదాడా కలువలు గలదియు; 

శాలిశాలినీ=ానై ర్లుగలదియు నగున ; రవిః= నూర్యుడు; మేఘాఘవిఘమాత్ = 

'మేఘపం కులుతొలగిపోవుటవలన; వికి ప్ప తీక్చకిరణః = వెదజల్ల బడిన తీత్ల 

కిరణములు కలవాడును; బభ్భవర్ష్యః =పచ్చనిరంగు గలవాడు అగుచున్నాాడు; 

దిశః =దిక్కులు; అతివిమలాః=మికి లి నిర్మలములై నవియు; _కెంచమాలా 

కులాః=|కాౌంచ పక్షుల వరుసలతో వ్యాాపించినవి అగుచున్నవి; సరాంసి=నర 

స్సులు; కమలా-ఘట్టనై ః కమలా _న్తర కమలముల మధ్యన; సంలీన =దాగిన; 

8 
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మీన=చేపలయొక్క; వాంన=హంసలయొక్క_ ; అంసఘట్టనై *=మూపు యొక్క 

తాకిడులచేత; తరంగభం గతుంగాని =అలలయొక్క పాచ్చు తగ్గులచేత ఎత్తైన 

వియు; విమలానిచ న్వచ్చమై నవియు అగుచున్నవి; వర్గా శీతోచితాంగానామ్ = 

వర్హాకాలమునకు కీతాకాలమునకు ఉచితమైన అంగ సంస్కారము కలవారును; 

సహానె నె వావెంటనే (శరత్కాలమారంభించిన వెంటనే);అర్క-ర కిథిః = సూర్య 

కిరణముల చేత; తపానామ్ =-ఆాపమును చెందిన (జనుల యొక్క); పూర్యం= 

వర్గ బుతువునందు; సం చితమ్ =తనస్థానమున వృద్ది చెందిన; పిత్తంచాపి త్తము; 

తదా =శరత్యాలారంథము నందు; వ్రకుష్యతి= =(పకోపమును 'చెందుచున్నది; 

తిక వావిః పానమవెతి క ఘృత పానము; శ స్తమ్=|వశ_స్హ స్తమెనది; సదాడా 

ఎల్లప్పుడు; విశేక౭=విరేచనము; అసన్ఫతిః రక్త మోత్రణము; శస్తాడ[పశ స్త 

మైనవి; కషాయ స్వాదు తికకమ్=వగరు తీపి చేదు రసములు గల; శీతండా 

చల్లనైన; లభఘ్యన్న. పానం చవకేలికయగు అన్న పానములు; కస్తం ప్రశస్త 

మైనది; శాలి-మధు, _శాలి=శాలిధాన్యము; షపష్టిక హషష్టిక ధాన్యము; 

గోధూమడాగోధుమలు; యవడాయవలు; ముద్ద పెసలు; నిత చక్కెర; మధు= 

తేనె; పటో లామలకం= పొట్ల ఉశిరికలు: (రాకా చావ; జాంగలమ్ =జాంగల 

దేశము నందలి మాంసము; తుద్వతాం=ఆకలిగొన్న వారికి; భృళం మిక్కిలి; 

ళ_స్తంహ|పళన్తమైనది: దివాడాపగలు; దివాకర క_రైః=నూర్య కిరణముల చేత; 

స్త ప్తం=తపింప చేయబడినదియు; నిరా తియండు; నిశాకర కరె$=౭చం[ద 

కిరణములబేత; ; వ్లోదితం చల్ల పరుపబడినదియు; అగ స్వేనవఅగ _స్త్వనతతముతో; 

అవిషీ కృతమ్ విషము లేకుండ చేయబడినదియు; నిర్మలమ్ = మల రహితమైన 

ద్యు; శుచి =పరిశుద్ద మైనదియు; కాలేన=ా శరత్కాలము చేత; పక్వంచ పవక 

మై నదియు;పానే= త్రాగుటయందు; అమృతో వమమ్ = అమృతముతోనమానమైన 

దియునై న; ;తోయం=చనీకు; శ న్తంచ|వశళ_న్తమైనది, హంసౌఘపం కిమవ= పాంసొఘ 

హంసలనముదాయముయొక్క; పవక రెక్కు లయొక్క; విశేవవిసరుట చేత; 

(భమత్ = తిముగుచున్న; (భమర పం క్రిషుడాతు నొర్రద పం క్రులుగల; నుసరో 

మహో సేవ్యాసుామంచి తామరల చేత సేవింప దగిన; సరసీషుడ=ాకొొలనులందు; 

ప్ల వేత=ాతెవ్పల మీద విహారము చేయవలను; లఘుశుద్ధాంబరః= తేలిక యైన 

పరిశుద్ధమైన వస్త్రము గలవాడు; (సగ్వీడామాలను ధరించినవాడు; ఫీతోశీరవిలే 

పనః=ాచల్లనై న వట్టివేరు గ-ధముతో లేపనము చేసికొనినవాడు; (పదో ే= 

సాయంకాల వేళయందు; సౌధం=మేడను; ఆ(శితః=ైచెరినవాడై ; చంద 

కిరణాన్ =చం| దకిరణములను; సేవేత సేవించవలెను; తృ వి--పురోనిలాన్ = 

తృ_ప్తిడాక డుపునిండాభుజించుటను; దధి = పెరుగును; ఆతవ =ఐఎండను వార హై 

తారములను; వసాడావసనను; తెల=తైలమును; పురోనిలాన్ = ఎదురుగా 

వచ్చు వాయునులను; తీళ్ల. తుబూరాంశ్ళ = తీక్ల హతీత్సములై న; మద్య = మద్య 
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మును; దివాస్వప్న = పగటిని|దను; తుషూరాంళ్చ మంచును; వర్ణయేత్ = 
విడిచి పెట్టనలయును., 

తాత్స్రర్భంయు : శరత్కాలమునందు ఆకాశము తెల్లని "మేఘములతో 

నుండును. భూమి కొద్దిపాటి బురదక లీగ్ (పకాశవంతములై న రెల్లుపువృుములు, 

ఏడాకు లరటి, కలువలు, వెర్ల కలదై యుండును, 'మెఘపంక్తులు తొలగి 

పోవుటవలన | వనరించబడిన కక కిరణములు గలిగి నూర్యుడు వచ్చని రంగు గల 

వాడగుచున్నా డు. నిరగ్జలముై. న దిక్కులు ((కొంచపకుల వరుసలతో వ్యాపించి 

యుండును. సరస్సులు కమలముల మధ్య దాగిన చేపలు వాంసలయొక 
“మూపుర తాకిడుల చేత ఏర్పడిన అలలతో ఎత నవియు అగుచున్న వి. వర్షా 

కాలమునకు శీతా కాలమునకు తగిన అంగనంస్కారము కలవారును శరత్కాల 

మారంభమైన వెంటనే సూర్యకిరణములచెత తాపమును చెందిన మనుజులకు 
పూర్వము (వర్గ బుతువునందు) న్వస్థానమున వృద్ధిచెందిన పిత్తము శరత్కాలా 
రంభమున [(పకోపమును చెందుచున్నది. ఈ బుతువునందు తిక్తఘృత పానము 
యు_క్షమైనది. ఎల్లప్పుడు విశేకము రక్త మోక్షణము (పళస్త్వము. కహోయ 

స్వాదు తిక్తరనములు చల్లనెన 'తెలికయెన అన్నపానములు హితకరములు. 
శాలిధాన్యము వష్టికధాన్యము గోధుమలు యవలు ెనలు చక్కెర అనె 
ఇవన్నియు ఆకలిగొన్న వారికి చాల  పళ_స్తములు. పగలు సూర్యకిరణముల 

చేత త ప్రములై , రాతి చం దకిరణములచేత చల్ల బరుచబడి అగ_స్హ్య నతతము 
చేత నిర్విషముగ చేయబడినట్టి మలరహితమైనట్టి, పరిళుద్దమై నట్టి, శరత్కాలము 
చేత కాలమును బట్టి పక్వమైనట్టి, పానమునందు అమృత తుల్యమైనట్టి నీరు 
మంచిది.హంసలు పకులు వాటి శెక్య-లతో విసుటలచేత తికుగుచున్న తుమ్మెదల 

పంక్తులుగల, మంచి తామరలచేత సేవింపదగిన కొలన-లయండు  తెప్పలమీద 

విహారము చేయవలెను. నన్న నై_న పరిశుద్ధమైన వస్త్రమును ధరించినవాడై_ 
చల్లనైన వట్టి వేళ్ళ గంధము మేన నలందికొని మెడలో మాలను ధరించి 

సాయంకాల వేళయందు మేడెనుండి చం|దకిరణములను సేవించవలయును. 

కడుపునిండా తృ ప్రితీర భుజించుట, సెరుగు, ఎండ, జారములు, వస, తైలము, 
ఎదురుగా వచ్చుగాలి, తీక్లములై న గాలి, మద్యములు, వగటి నిద, మంచు- 

' వీటిని ళరదృతువునందు విడిచి పెట్టవలయును. 

కోళిలోఖు : శరది అను పదముచేత శర్మ తాల స్వరూప వర్ణనమును 
చేయుచున్నాడు. మేఘములు తొలగిపోవుట వలన సూర్యుడు తిక కిరణములను 

నలుదిశల వెదజల్లుచు కపిలవర్ణము గలిగి ఉండును, వర్ష బుతువునందు ఆమ 

' విపోక్రమును చెందిన నీరు మద్యము మొదలగు చాటిచేత 'పే త్రము స్వస్థాన మున 
వృద్దిచెంది ఉన్నందున శరత్కాలమున (పకోపించుచున్నది. ఈ బుతువునందు 

మహాతిక్త పంచతిక్తాది ఘృతములు తిక్త్మదవ్యములతో సిద్ధముచేసినవి ముఖ్య 
ముగా వాడవలెను. - 
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మూ॥ నిత్యం నర్వరసొఖ్యానః స్వస్వాధిక్య మృతావృ తౌ! 

(వతివదార్థము : _ నిత్యం == (వతిదినము; నర్వరసాభ్యాసః == మదురాది 
షడసముల యొక్క అభ్యాసము (కుర్యాత్ చేయవలెను); బు తెెబు తె = 

(వతిబుతువునందు; స్వస్వాధిక్యమ్ == తమతను బుతువులలో ఎక్కువగా నున్న 

వాటిని; ( సెవేతవాసేవించవలెను), 

తాత్సర్య్భాయు : అన్నిబుతువులయందు మధురాది ష్య డసములు 
విహితములు. ఇవి బలమును కలిగించుచున్నవి. ఏ బుతువునందు ఏవ రనములు 
విశేషముగ వాడవలయునని ఉవదేళించిరో వానిని విశేషముగ ఆయా బుతువు 
లలో అభ్యసించ వలయును, 

మూ॥ బుత్వోరన్త్యాది సప్తావోవృతు సన్టిరితిస్మృత | 

[వతివదార్థము : బుత్వోః =బుతువుయొక్క; అన్యాది నవపౌొ = 
చివరి మొదటి ఏడు దినములు (అనగా వదునాలుగు దినములు); బుతునన్దిరితి = 
బుతు నంధియని; స్మృతః = చెప్పబడినది, 

తౌతృర్భాము :  శిశిరవసంతాది రెండు బుతువులయొక్క. కడపటి 
పడు దినములు రాబోవు బుతువుయొక్కపడు దినములు చేరి వదునాల్లు దినములు 
బుతు సంధియని చెప్పబడుచున్నది. 

లజిలేఖ :- పోవుచున్న బుతువుయొక్క కడవటి పడు. దినములు 
రాబోవు (వచ్చు చున్న) బుతువుయొక్క_ ఏడు దినములు కలసి 14 రోజులు 
బుతు సంధిశబ్ద వాచ్యములు, 

మూ॥ త(తవూర్వోవిధి స్యాజ్యః నేవనీ యోపరః [క్ర మాత్ | 
అసాత్మ్య జాహిరోగాః స్యుః నవాసాత్యాగ కీలనాత్ ॥ 

(వతివదౌర్హము : త తడాఆబుతుసంధియందు; పూర్వోవీధిః = వెన. క 
చెప్పిన నియమము; ఆా్యాజ్యః = వదలవలయును; (కమాత్ వవగునగా; వరః= 
తరువాతి బుతునియమము; సేవనీయః = సేవింపదగినది హివయుకమే; 
సహసా == వెంటనే; త్యాగశీలనాత్ == నియమములను వదలుట "వలన; 
అసాత్మ్యజాః = అనుచిత పదార్థ 'సవవలన జనించునట్టి; రోగాః = వ్యాధులు; 

స్యుః కలుగును. 

తౌల్ళర్యుము : వానిలో ముందు చెప్పబడిన బుతువుయొక్క నియ 
మములను విడిచి వచ్చుచున్న బుతువుయొక్క విధిని (క్రమముగా ఆయా 
బుతువులలో ఉపదేశించిన విధానముల ననునరించన లెను. వెంటనే ఒక బుతువు 
యొక. విధిని విడిచి మజీయొక బుతువుయొక (45 మము ననునరించిన 
"యొడల అనుచిత పదార్థ చేవవలన కలుగు వ్యాధులు కలుగును. 
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లలోఖ : బుతునంధియందు పోవుచున్న బుతుపుయొక్క విధి 

(క్రమముగ విడిచిపెట్టవలయును. అత్తే [క్రమముగా రాబోవు బుతువుయొక్క 
విధి సేవించ దగినది. [క్రమమనగా _ (పాదేన పథ్యమభ్య స్తం పాదపాదెన 

వా త్య బేత్స్) వై వాక్యము ద్వారా చెప్పబడును. అట్టు [క్రమము తప్పి వెంటనే 
విధిని విడుచుట వలన అసాత్మ్యాదుల నలన పుట్టిన రోగములే కలుగును, 

మూః బుతుహ్వేవం విధేప్వేవ విధిః స్వా స్ట్యేచ దేహినామ్॥ 

నిశ్హేళ్యతేఒవ్యరూ ేషు విరుద్దజ్ఞాని కోవిధిః। 

(వతివదౌర్థము : దేహినామ్ = దేహులకు;  స్వాస్ట్యేచ=ఆరోగ్యము 

నందు, ఏవం వి ధషు ఇట్టి; బుతుషు = పామంళతాది బుతువులయందు; 

విధిః = [కమము; అన్యరూవేషు =ఇతర  రూపములయందు; విరుద్ధజ్ఞైనికః = 

విరుద్దజ్ఞానిక మైన; విధిః= క్రమము; నిర్జిశ్య- తే చని కేశింపబడగలదు. 

తొత్మ్రర్భాయు : మానవులకు బుతువునందు విధించిన క్రమము 

ఆరోగ్యమును కలిగించునది. తద్విపరీత (క్రమము శెవ్పబడగలదు. 

లేఖ : చెప్పబడిన బుతువులయందే ఈ విధి యు క్షమైనది. ఈ 

విధి ననునరించుటచేత ఆరోగ్యము చేకూరును. ఇతర రూపముల యందు 

విరుద విజాన (పనంగములో చెప్పబడును, 
a) జ 

మూ మానరాశళి న్యరాపాఖ్య మృశోర్యల్రతణ[తయమ్ ॥ 

యథోత్తరం భ జేచ్చర్యాం తత్ర తప బలాదితి! 

(వతివదార్థము. : బుతోః = బుతువుయొక్క మాసరాకిన్యరూ పా 
ఖ్యం =మాసము రాశి స్వరూవమను వాటి చేత చెప్పబడుచున్న; యత్ = ప; 

లకణ|[తయమ్ మూడు లక్షణములు; త తహ౫అచట; యథో త్తరం= వె 

దానిని. | శేస్టముగా భావించి; చశ్వాం=బుతుచర్యను; భ జేత్ = సేవించ 

వలయును; తస్య=ఆంయాయథో త్తర లక్షణముయొక్క; బలాత్ =బలము కలిగి 
యుండుటవలన; 

తాత్మర్భయు : బుతువుయొక మాసాది మూడు లక్షణములు 

చెప్పబడినవో వాటియందు ఉత్తరో త్తరముగా బలము కలవై నందువలన దానికి 
తగినట్లుగా బుతుచర్య నాచరించవలెను, 

కోళిలోఖ : ఈ బుతువునకు మాసాది (క్రమముగా ఏ లక్షణము చెప్ప 
బడినదో వాటియందు [క మేణ ఒకచానికన్న నొకటి బలమగుటచేత ఆ |కమమే 
అనుసరించి బుతు చర్యను సేవించవలయును. ఏ బుతువు యొక్క ఏక్రమము 
చెప్పబడినదో ఆ(క్రమము ఆమాస [పారంభముననే కొద్దిగా ఆచరించ దగినది, 
ఎచట మాస విధి (పారంభింపబడునో అచట రాశి స్వరూపముల యొక్క 
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క్రమము ఉండదు. ఇట్లు చెప్పిన యడల ఒకప్పుడు రాశిగూడ (వా ప్పించును. 

ఎచటనై తే, వమాసము నందైతే రాశి స్వరూపలక్షణముపరిపూర్ణ ముగ నుండునో_ 
అచట విధికూడ పూర్ణమే. అశ్లై మాసము గాక రాశి వచ్చిన యెడల అచట 
స్వరూప లక్షణము లేకుండిన యెడల మధ్యమైన విధిని అనునరించవలెను. ఈ 
రాశిమా*నమునకు న్వరూవ లక్షణమునకు మధ్యనుండుట వలన బలకరము.- ఎచట 

మానరానులు లేకుండ పూర్ణమైన స్వరూవ లక్షణము ఉండునో అక్కడ 

పూర్ణమైన విధిని ఆచరించవలెను. యథోత్తరముగా స్వరూప లక్షణము 
బలకరము. 

నాల్గవ అధ్యాయము 

సమా _ప్పము. 
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పంచ మోధ్యాయము 

మూ॥ అశాతో రోగా నుత్ పాదనీయం నామాధ్యాయం వ్యాఖ్యాస్యామః। 

ఇతి వాస్మా౭వు రా(శేయాదయో మవార్షయః॥। 

(వతివదార్డ ము : అధథ=ైఅటుతరువాత;  అత8౫౭౭ఇందువలన; రోగా 

నుత్సాదనీయం = రోగానుత్చాదనీయమను; నామ = పేరుగల; అధ్యాయం = 

అధా్యాయమును; వ్యాఖ్యాస్యామః హై వ్యాఖ్యానించగలము; ఇతివా=ఇట్లని; 

ఆ|కేయాదయః=ఆ (కేయాదులై. న; మవార్హ్శ యః=ామహార్లులు; ఆహుస్మ=ా 

పలికిరి; 

తౌత్సర్భుము ; వె చెప్పిన కారణముల వలన తరువాత రోగానుత్చాద 
నీయమను నధ్యాయమును వివరంచగలమని మహర్షులై న ఆ_కేయాదులు ఇట్లు 

చెప్పిరి. 

కోలిలోఖ : ఆరోగ్యవంతుని స్థితిని గురించిన విపులీకరణను (పస్తు 
త్రము (ఆరోగ్య వివరణము) వేగములము అనగా వాతాది తయోదళ వేగములను 

నిరోధించువానికి స్వాస్థ్యము గగన కుసుమము వంటిది. దానివలన  తెలియున 

చేమనగా వేగధారణ (వతి వెధము పలన రోగములు ఉత్సన్నములు కావు. 

వాని నుద్దేశించి ఈ యధ్యాయ మారంభింపబడుచున్నది. 

మూ॥ వేనాన్ నధారయే ద్యాత విణ్మూ|త తవ తృట్ శుధాం! 

నిచాకాసశ్రమ శ్వాస జృంభాళ్ళచ్చర్టిరేత సామ్! 

(వతివదార్థము : వాత విణ్మూత వవ తృట్ కుధాం = వాతము 

మలము, మూ్యూతము, తుమ్ము, దప్పి, ఆకలి వీటియొక్కయ; ని(దాకాస (శమ 

శ్వాస జృంభా[కుచ్చర్తి రేతసాం=ాని[ద, దగ్గు,చేవాపరిశమవలనన కలిగిన శ్వాసం, 

ఆవలింత, కన్నీరు, వాంతి, శేతన్సు వీటియొక్కయు; వేగాన్ = వేగములను; 
నధారయేక్ =అడ్డగించరాదు. 

తాత్న్రర్కయు : వాతము (అపానవాతము), మలము, మూత్రము, 

తుమ్ము, దప్పి, ఆకలి, నిద్ర, దగ్గు, చేవాపరి శమవలన కలిగినశ్వాన, ఆవలింత , 
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కన్నీరు, వాంతి, వీర్యము అను వీటియొక్క (పదునాలుగు) వేగములను 

నిరోధించ రాదు. 
కోళిలోఖ : సం|పాప్తములెన వేగములను నిరోధించకుండుట అను 

కారణమున రోగములు కలుగకుండుట చెప్పబడుచున్నది. అపానవాతాదుల 

యొక్క నం్మిపాప్తమైన వినర్జనము ఆనగా న్వభావసిద్ధమైన వేగ[వవృత్సిని అడ్డ 
గించ దగినదికాదు; వైనుదావారించిన [క్రమముననుసరించి తరువాత వివరించు 
చున్నాము. ఊర్జ్వవాతము, అధోవాతము అని వాతము శెండువిధములు. 

అందు మూ తపురీషాదులన్నియు ఒకే వర్గమునకు చెందినవి. కాబట్టి త క్చేరక 
మెన అధోవాతము మొదట నిరూపింవబడుచున్న ది. 

మళా॥ అథో వాత స్య రో-ేన గుల్ళోదావర్త రుకమాః | 

వామూత శక్ళత్సంగ దృష్ట్యగ్నివధ వాద్గదాః ॥ 

(వతివదార్థము : అథోవాతస్య = అథో వాతముయొక్ష అనగా అపాన 

వాతము (కిందికి (పనరించు] వాతము); రో ధేన =అడ్డగించుటచేత; గులోళ్టిదా 

వర రుక్త్షమాః=గుల్మము, ఉదావర్శము, బాధ, ఆయాసములు; వాత, మూత 

శక్షృత్సంగ దృష్ట్ర్యగ్న వధవ్భా ద్గదాః =-అధోవాతము, మూత్రము, మలము వీటి 

యొక్క అడ్డగించుట, దృష్టి నాళము, అగ్ని నాశము (జాఠరాగ్ని నాశము), 
వ్యా! దోగములు; సంభవంతి =కలుగుచున్నవి. 

తెాత్గ్రర్భము : అధోవాతము అనగా అపానము యొక్క నిరోధము 
చేశ గుల్మము, ఉదావర్తము, వేదన, (శమములు కలుగును. వాతము నడ్డి 
గించుట, మూతము నడ్డగించుట, మలము నడ్డగించుట వలన దృష్టి నాళ 
అగ్నినాళ వా|దో గములు య థానంఖ్యముగా కలుగ గలవు. 

ఫోళీలేఖ : అధోవాతము యొక్క అనగా గుదవాతము యొక్క (పతి 
రోధము వలన గుల్మలు కలుగ గలవు. ఉదావర్తము యొక్క స్వరూప 
స్వభావములు అర్నోరోగ నిదానము నందు వివరింప బడగలదు. అదేవిధముగ 
"వేదన _శోమమును ఏర్పడగలవు, మరియు అపాన వాయువు మూత మలముల 
అ(పసారము వలన దృష్టి నాళము అగ్ని నాశము వా(దోగములు సంభవించును. 

మూ॥  శక్ళతః పిండికోద్వేష్ట (పతిశ్యాయ శిరోరుజః। 
ఊర్థ్వ "వాయుః వరీకర్తు వ్చాదయస్వోపరోధనమ్॥ 
ముఖ్య విట్ (పవృ త్రిశ్చ పూర్వోక్రాశ్ళామయా; స్మృతాః 

(వతివదార్థయ :  శకృతఃరోధేన = మల(పవృత్తి _ నడ్డగించుటచేత; 
పిండికో ద్వేష్ట పతిశ్వాయ శిరోరుజః=ాపిండికో ద్వేష =-జంఘాకాండము యొక్క 
వెనుక భాగము నందలి పిండాకార మె కఠినమైన మాంసము యొక్క చుట్లు కొనుట; పతిశ్యాయహవడిళము;. శిరోరుజః తలనొప్పి; ఊర్ద్వ వాయుః వా 
ఊర్థ్వ పన్తుతమైనవాయువు; పరీర కః హక త్తిరించినట్టు వాధ; హృదయస్య = 
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హృదయముయొక్క.; _ఉపరోధనమ్ బంధము; ముఖేన=నోటితో; విట్ 
(పవృ త్తిశ్చ=మల| పవృ త్తి; చహమరియు; పూర్వ కాః హవాతమునడ్డగించుటచే 

సంభవించు; ఆమయా 8= వ్యాధులు: సగ తాః=చెప్పబడినవి. 

తాత్సృర్యూము : _మలరోధము వలన పిండికో ద్వేష్టాది వ్యాధులు మరియు 

వాతము నడ్డగించుట సంభవించు వ్యాధులును పరృడగలవు. 

శళిలోఖ : _ పురీషము నడ్డగించుటవలన పిండికో ద్వేష్టాదులు సంభవించును" 

పిండికా అనగా జంఘా కాండము యొక్క వెనుక భాగమున పిండాకారముతో 

నున్న మాంసము అచట చుట్టుకొన్నుట్టు బాధ సంభవించును. ఇప్పుడు ఉదాహ 

రించిన వ్యాధుల న్నియు రాబోవు [పకరణములలో విపు లీక్షరిం చబడును. మలము 

చెత మార్గము నడ్డగింపవడుటవలన కుంటుబడిన వాయువు మరలినదై వెకి 

[పవర్తి రించును. దీనిచే ఊర్హ్వ వాయు వందురు. పరిక_ర్తనమనగా కు&లో | నంతట 

క_త్తిరించినట్లు వేదన కలుగుట, ఊపిరికుట్టు ఏర్పడును. ఇవిగాక "వెనుక చెప్పిన 

వాతావరోధజనిత వ్యాధులును కలుగును. 

మూ॥ అ గభంగా శ్శరీవ న్తిమే[ఢ వం౦క్షణ వేదనా $॥ 

మూ[తప్య రోభాత్ వూ ర్వేచ | పాయోారోగాః। 

(వతివదార్థము : మూతస్య మూ (తము యొక్క; రోధాత్స్ అడ్డ 

గించుట వలన; తం గభంగా శరీ వసి స్త్రి మేఢ వంక్షణ వేదనాః=అంగభంగ= 

శరీరావయవములు  పగిలినట్లుండుట; " అశ్ళరీ=ాఅశ్ళరి; వ_స్తిడావ స్తీ స్తీ దేశము; 

మే ఢ=శిళ్నము; వంకణ గజ్జలు పెటియందు; వేదనా? హచాధలు: చై 

మరియు; పూర్వే పాయోరోగాః ముందు చెప్పబడిన వాత మల (పతిరోధము 

వలన కలుగు వ్యాధులన్నియు; సంభవంతి =-సంభవించును. 

తాత్న్రర్భయు ; మూత్రము నడ్డగించుటవలన అంగభంగాదులు మరియు 

ముందు చెప్పబడిన వాత మలరోధము వలన కలుగు వ్యాధులనిష్షియు కలుగును. 

కళిలోఖు : మూతరోధము వలన అంగభంగాదులు కలుగును. భంగ 

ఇవ సో టన మివ భంగః-అంగభంగః, పగిలినట్టు వేదన కలుగుట _వస్త్యాదిశబ్దము 

లకు వేదనా శబముతో సంబంధము. 'పూశ్వేచి అనగా వాత శక్భ్ళ[దోధ, 

జన్యరోగములును అని అర్హము. 

మూ॥ త చదెవధమ్! 

వ _రృసభ్యంగా ప గావోళ్ళ స్వేదనం వ స్తికర్మచ॥ 

అన్నపానంచ విశ్చేది వి[ద్రోధోత్భాషుయత్మసు॥ 

మూత జేషుతు పానేచ పాగ క కం శస్యశ' ఘృతమ్। 
జీర్షాంతికం చో త్తమయా మాతయా యోజనాద్వయమ్॥ 

అవపీడక మేతచ్చ సంజ్ఞ తమ్- 
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(వతివదార్జము. : తదావధమ్ = పూర్వో కృవ్యాధులకు జెషధము; 
విడోధోశళ్లెషు=ామలము నడ్డగించుటవలన కలిగిన: యకశ్రిను = వ్యాధులయందు; 

వ_ర్త్యభ్యంగావగాహాః =వ_ర్హి అభ్యంగము అవగాహాములు;  స్వెదనః = చెమట 
పట్టించుట; చడామరింయు; వ_స్తికర్భ్హ=-వ_న్హ[ కియ; విడ్భేది=మలమును భేదించు; 

అన్న పానం=అన్న పానీయములు;  శన్యతెడాచెప్పబడుచున్న వి: మూత జేషు 
(యత్యును) తుడమూ[తరోధ జన్యములై న వ్యాధులయండై శే; పానేచా 
పానమునందు; [పాగ్భ క్షండాభో జనమునకం“కె పూర్వము; ఘృతమ్ = నెయ్యి; 

శన్య తే=చెవృబడుచున్నది; జీర్ణాన్తికం =పూర్వము భుజించిన ఆహారము 

జీర్ణమైన తరువాత; ఉత్తమయా మా తయా=ఉ త్తమ మా|తచేత; ఘృతం 
ఘృతపానము; కస్య అచ చెప్పబడుచున్నది; ఏతత్ యోజనాద్యంచడాఈ రెండు 

(వ|క్రియలును; అపపీడకం =అవపిడకమను (ఇతి=అని); సంజ్ఞి తమ్ = సేరుగలవి, 

_తాల్ఫ్రర్య్రోయు : _అథోబాయువు మలము మూ|తము మరియు |పవ_ర్తించు 

వేగముల' నడ్డగించుటవలన సంభవించు వ్యాధులలో ఫలవర్హులు (గుదద్వార 
ముద్వారె ఇచ్చుట) తె లాదులతో అభ్యంగములు (మాలిస్ మొదలగునవి) 

ఓవధులను వేసి కాచిన నీళ్ళు తె లాదులతో ఒక చెద్దపా[తను నింపి మల 
మూ[త మార్గములను అందులో నుంచి అవగావహము చేయుట, తాపాదులచేత 
4 విధములైన స్వేదములను చేయుట, జావధమాపముగా తయా శై న శై లాదు 
లను గుదమార్గము ద్వారా బ_స్తీకరగ్ణుచేయుట, ఈ [ప|కియలు వరమౌనధములు 
సాధారణ చికిత్సా (ప[కియలుగా చెప్పబడుచున్న వి. పురీషరోధజనిత వ్యాధులలో 
విశేషముగా బంధింప బడిన మలమును విడగొట్టి బయటికి నెట్టు అన్న పానములను 
చేవిం చవలయును. మూ|తరోధజనిత వ్యాధులలో భోజనమునకు ముందు అల్బ 

మాతతో అక్షే ఆహారము పాకము చెందుచున్నప్పుడు ఉత్తమ మా[తతో 
(ఏ మాత 24 గంటలలో పాకము కాగలదో) ఘృతపానము చేయవలెను. 

భోజనమునకు ముందు మరియు ఆహోర జీర్ణకాలములో చేయు ఘృతపానము 
యొక్క ఈ రెండు (ప కియలను అవపీడకమని చెప్పుదురు. 

కోలిలోఖ : జీర్హాంతిక మనగా ముందురోజు భుజించిన ఆహారము 
జీర్ణమైన దగుచుండగా అని అర్థము. తక్కిన శశి లేఖా వ్యాబ్యానము నందలి 
వీషయములు వై తాత్సర్యమునందు చెప్పబడినవి. 

మూ॥ ధారగాత్ వువః॥ 

ఉద్గార స్యరుచిః కంపోవిబంధోహృదయారసో॥। . 

ఆధ్యాన కాసహిద్మాశ్చహిధ్యావత్త|త్రభేష జమ్॥ 

(వతివదార్జము; పునః =మరల; ఉధారస్య ధారణాత్ == (అేనుపునడ్డగించుట 
వలన; అరుచిఃవాళుచి కెలియకపో వుట; క0పఃచవణుకుడు;. హృదయోర సోః = 
ఫ్యా దయము ఉరస్స్ఫు వీటియొక్క; విబంధనః = _స్తంభనము; అధాశ్షినకాన 
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హిధాగ్రిశ్చ=క డుపుబ్బరము, దగ్గు, ఎకి శళ్ఫును; సంభవంతి =-సంభవించుశు; 

త త్రడాజద్గార నిరోధమునందు: హిధ్యావత్ =ఎక్కిళ్ళ చికిత్సనలె; భేషజం= 

జుెవషధము; దాతవ్యం=ఇవ్వదగినది. 

తాత్స్రర్యూమయు : ఉదారము నడ్డ గించుటవలన అరుచి కంపాదులు కలుగును, 

క9లోఖ : _ పునశ్ళబ్దము సామాన్యముగా నిర్రేశింపబడిన వాతము వలన 

కలుగు వికారములు పోను మిగిలిన ఉధారమనెడు వాతమును చెప్పటకొరకు 

దిష్టమై నది. (తేనుపుల నడ్డగించుటవలన అమచ్య్యాదులు కలుగును. ఉరస్ అనగా 

వక్షము హృదయము వతమునకు (కిందువాగమున నుండును. ఈ రెంటియొక్క 

విబంధమనగా లోపల _న్తంభించినట్లుండుట. అధాగ్రిన మనగా కుపితమైన వాయువు 

వలన బొడ్డు [కిందుగా శూల వేదనతో కూడిన ఉబ్బరము. ఈ వ్యాధులయందు 

చికిళ్సాస్థానమునందు చెప్పబడు ఎక్కిళ్ళ చికిత్సను చేయవలయును. 

మూ॥ కీరో_ీం|దియ 'చొర్భల్యమన్యా సం భార్జితం తుతేః। 

తీళ్ల ధూమాంజ నా[ఘాణ నావనార్క విలోకనై 8 

(పవ ర్గయే తుతిం సకాం 'స్వేదాభ్యంగెచ నీలయేత్ ! 

యోజ్యం వాతఘ్నమన్నంచ ఘృతం చౌత్తర భ_క్తికమ్॥ 

(వతివదార్థము : మ తెః=తుమ్మ్భుయొక్క; రోధాతీ హఅడ్డగించుట 

వలన; శిరో-అర్హి తమ్ శిరో రి శిరో వేదన; ఇం దియ దెర్భల్య = =ఇం ద్రియములకు 
దుర్భలత ము; ' మన్యా స్త సంభ హై 'మెడకిరుు పక్కలనుండు మన్యాఅను సే నరుగల నర 

ములు విగుసుకొనుట: అర్హి తం=అర్హి తవాయువును వర్పడగలవు; తీక్ష - విలోక నె 8 

డాతీక్షధూమము = = తీళ్లమెన ధూమము; తీజ్ఞాంజనముడా తీ జాంజకము; రిక్షా 

(యూణండాతీక్ల మెన [దవ్యములు పుష్పములు మొదలగువాటిని వాసనచూచుటి 

తీక్తనావనం =కీక్షనస్యములు; తీజార్య_ విలోకనై $హ(పచండభానుని నవలోకిం 
చుట చేత; సక్తాంచ(పతిరుద్దమైన; తుతిండాతుముడ్తిను; (పవర యేత్ =బహిర్గ 
తము చేయవలెను; చామరియు; స్వేదాభ్యం గా = "స్విదమును అభ్యంగమును; 

కీలయేత్ ఆచరించవలెను; వాతఘ్నం=ావాతమును వారించునట్టి; అన్నంచవ 
అన్నమును; యోజ్యం =ఇవ్వదగినది; జౌ త్తరభ క్తి కంచభోజనము తరువాత; 

ఘృతం చడానెయి సినికూడ; యోజ్యం =ఇవ్వదగినది. 

తాత్స్రర్భము : తుమ్మునడ్డగించుటవలన రిరో-చేదన, ఇం|దియ దౌర్చ 

ల్యము, మన్యా స్తంభము మొదలగు వ్యాధులు జనించును. తీక్లధూమాదులు 

[పచండభానుని చూచుట మొదలగు |కియలచేత అడ్డగించబడిన తుమ్మ్థును వెలి 
పరుచవలెను.  స్వేదాభ్యంగములు వాతవారములెన అన్నాదులు భోజనా 
నంతరము ఘృతపానమును కూడ చేయించవలయును. 

భభిలోఖ : త్రుముణ్ధిను నిరోధించుటవలన శిరో వేదన మొదలగు వ్యాధు 
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లేర్పుడును. జ్ఞానెం దియములకు (చతు [కో [తత్వక్ జిహ్వా (ఘాణములు) 

సివిషయ !గవాణమునందు దౌ రృల్య మేర్పడుటను ఇం[దియ దే”ర్భల్యం అను 

పవముచే వ్యకికరించబడినది. ఇచట |ప్రకిగుద్దమెన కుమ్మును తీక్ల ధూమము 

లతో వెలివగు చవలెను. త్రీక్ల్షధూమల క్షణము తరువాత చెప్పబడగలదు* తీక్ల 

ఘాణమనగా ముక్కుతో మిరియములు మొదలగు వాటినీ (గ్రహించుట. 
un 

జొత్సరభకిక మనగా భుజించిన వంటనే నేతిని తీసికొనుట. 

మూ॥ శోషాఎంగసాద బాధిర్భ సమోవా భమ వ్చాగదాః | 

తృష్ణాయా నిగహాత్త [శ శీత సర్వో విధిర్లితః ॥ 

(వతివదార్థము :  తృష్టాయా౭డాదప్పియొక్ళ; నిగహోతి =అడ్డగిం 
చుట వలన; శోష=ాశోషము; అంగసాద అంగములయందు బాధ; బాధిర్య = 

చెవుడు; స మోహ = మోహము; (భమ్డాతలతిరుగుట; ప్యాద్గదాః -హ్యూాదయ 

వ్యాధులు; నం వేయుః=ావర్చడగలవు; తత అచట; (దప్పి నడ్డగించుట చేత 

కలిగిన ఉప్మదవములు శాంతించుటకు); సర్వోవిధిః=స్నానము, అన్నము; 
పానము మొదలగు సమస ము; ళీతః = చల్లగా నుండు; విధిః = |కియ, 

హితః=ాపథ్యమై నది. 

తాళ్ళర్యంమ : దప్పిల అడ్డగించుట వలన శోష సర్వాంగముల యందు 

బాధ, చెవుడు హృ దయవ్యాధులు ఏర్పడును. అపుడు శీతలమెన [క్రియలు 

అన్నియు పథ్యమై నవి. 

కోళిలోర్ : బాధిర్భమనగా వినబడకుండుట. దప్పిని అడ్లగించుటవలన 
G 

స్నానము అన్నపానములు మొదలగు సమ స కి యలు చల్లగా నుండునట్లు 
—0 లి 

చేయవలయును. గ 

మూ. అంగ భంగారుచిగ్దాని కాగ్భ్యరమాల [భమాః యఘయధః। 

తత యోజ్యం లఘున్నిగ్ధ మువమల్పంచ భోజనమ్॥ 

(వతివదార్థ ము ; తుధః = ఆకలిని; రోధాళ్ = అడ్డగించుటవలన; అంగ 
భంగ అవయవములు దిరిగినట్టుండుట; అరుచి నోటికి రుచి లేకపోవుట; గాని 

న్నా, 

(శమించలిని బడలిక; కార్య కృ్భళత్వముఃళూల నొప్పి; (భమా౭డాతలతిరుగు 
టలు; సంభవంతి = కలుగుచున్నవి; త్యత = అచట; లఘు =లేలిక మొన; 
స్నిగ్దం జిడ్డు తోకూడిన; త|తడాఅచట; లఘు వ తేలిక యెన; స్నీగ్గండాజిడ్డుతో 
కూడిన; ఉప్పం ౫ వేడి యైన; అల్బం చ కొద్దిపాటి మాతగల; భోజనంచభోజ 
నము; యోజ్యం= ఇవ్షిదగినది. 

కోళిలోఖ : లఘు అన శాల్యాదులకు భుజించ ననిఅర్థము. 

మూ, ని[దా.చూ మోవామూర్చాథి గర వాలస్య బజృంభి కాః। 
అంగమర్భశ్చ త [శేషః స్వవ్నః సంవావా నానిచ।॥ 
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(వతివదార్థమయు : నిచాయాఃడాని దను; రోధాత్ =నిరోధించుటవలన; 

మోావాడా మాహము; మూర్దాతీ. గౌరవ మై శిర స్సుక ండ్లు బరు వుగానుండుట; 

ఆలస్య =సోమరి తనము; జృంభ కా - ఆవలింతలు; అం గమర్ద శృ =సర్వ శరీరము 

నందు నొప్పియు కలుగ గలవు, త తడ అట్టిస్టి కిలో; స్వప్నః=ాని([ద; ఇష్ట్రః=ా 

విహిత మెనది; సంవాపానానిచ = కొద్దిగా ఒడలు పట్టంచుకొనుటయు 

తాత్తర్యాయు : ని చారోధము వలన మోహాదులు వర్పడగలవు. 

అందు నిద క్ ది ఒడలు పట్టంచుకొనుటయు చీకిత్సాపద్దతులు. 

ళోళిలోక్ : సంవావానమనగా శరీరమును స్వల్పముగా మర్షించుట. 

మూ. కా " స్యరో ధాత్తద్వ్హృర్ధిః శాాసారు చి వాచామయాః। 

శోమోపహిధ్మాచ కార్యో ఒ|త కాసవోసు శరాం విధిః॥ 

(వళివదార్గయు : కాసస్య = దగ్గును; రోధాతి హఅడ్డగించుటవలన; 

తద్వ్య్భార్ధిః- తాసముయొక్క ఆధిక్యము; ఇర్వాన --ఉబ్బసము: అనుచివాగుచి 

లేకుండుట; వాదామయాః = హృ దయవ్యాధులు; శోష = శోవము; 

హిధ్యాచ=ై ఎకి ళ్ళును; సంభవంతి=ాకలుగుళు; అ(త= ఇచట; సుత రాం= 

మిక్కిలి; కాసవో = దగ్గునుపోగొట్టగల; _ విధిః = చికిత్స; కార్యః చేయ 

దగినది. 

తాల్ఫ్ర్య్యూయు: దగ్గును నిరోధించుటవలన దగ్గు అధికమై ఉబ్బసము, 
అరుచి, వ్యాదయవ్యాధులు మొదలగునవి ఏర్పడగలవు. ఇచట దగ్గును పోగొట్ట 

గల చికిత్స చేయవలయును, 

శోళిలోఖ: దగ్గును నిరోధించుట వలన దగ్గు అధికమై శ్వాసాదులు వర్చ 
డును. కోకమునందు కాసవో అను వదము [ప్రయోగింవ బడినది, మరియు 

అచట విధిః కార్యః అనుశెండు పదములు పుంలింగములు, వ్యాఖ్యానములో 

కాసచికిత్సలో చెప్పబడిన |కియా|క మము అనుష్టించ దగినదని యున్నది, ఈ 

విషయమును శాస్త్రకారులు (గహించగలరు. 

మూ॥ గుల్మ వా|దోగ సనమ్మో్మవోః (శమ శ్వాసాద్విధారితాత్ ॥ 

హితం వి|శ్రమణం త్య వాతఘ్నశ్చ[క్రియా[కమః | 

(వతివదార్థము :- _ విధారితాత్ =నిరోధింపబడిన; (శమళ్వాసాత్ = దేహ 

పరిిశమనలన ఏర్పడిన శ్వాసమువలన; గుల్మ=గులశము; హృ|దోగ=ైవాదయ 
వ్యాధి; స మోా్మాహాః= నస మ్యూహాములు; సంభవంతి కలుగగలవు; త త అచట; 

విశమణం = వి|శాంతి; హితం=మంచిది; వాతఘ్నః = వాతహరమైన; 

[కియా  కమశళ్చ = చికిత్సా (క్రమము కూడ; పహొతః=ైాముంచిది. 

తాత్భర్భంము : 'దెహపరి[శమాదుల వలన ఏర్పడిన శ్వానమును ఆపుట 
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వలన గులాగ్టాదులు ఏర్పడగలవు. అచట విశ్రాంతి ముఖ్యమైనది. బాత హార 

ములై న చికిత్సలుకూడ [పధానములై నవి, 

కలలోఖ : [శమశ్వానమనగా దూర పయాణము, అతివ్యాయా మము 

మొదలగు సావాసకార్యములచె వెంటనే కలిగిన శ్వానము (ఎగఊపిరి. దాని 
వేగమునడ్డగించుటవలన గులాాది వ్యాధులు ఉత్సన్న మగును. 

మూ॥ జృ-భాయాకువ వ దోగాః సర్వశ్చానిల జిదిషభీః। 

(వతివదార్థము : జృంభాయా = ఆవలింత ను; రోధాత్ =అడ్డగించుట 

వలన; క్షవవత్ =తుమ్ముునడ్డగించుటవలన కలుగు; ఠోగాః = వ్యాధులు;నంభవంతి = 
కలుగును; అనిలజిత్ హవాతముజయించగల;  సర్వః=సమన్న మెన; విధిశ్స=ా 
చికిత్సా క్రమము; హిత్క=ామంచిది. 

తొత్తర్భంము : ఆవలింత నడ్డగించుటచే, తుమ్మునడ్డగించుట వలన నంభ 

వించు వ్యాధులన్నియు నేర్పడును. వాతహరమ్ములన సమస్త చికిత్సలు 

పొతములు. . 

కోళిలోఖ ; జృంభా అనగా నోరు విచ్చుకొనుటతో శరీరము వంగుట అని 
అరము, 
® 

మూ] పీన సాథి. శలిరోహృ(ద్రుజ్మన్యా న్తంభారుచి(భమాః। 

నగుల్భా బాప్పత _స్ప|త్ర స్వప్నా మద్యం (పియా; క థాః॥ 

(వతివదార్థ ము ; బాషఏతః =కన్నీటిని అడ్డ గించుటవలన; పిననహదుష్ట 

(పతిశ్యాయము; అతిరుక్ నే తబాధ; శిరోరుక్ =ళిరో వేదన; వా(దుక్ = 
గుండినో ప్పి;షమన్యా స్తంభ=మన్య్యా స్తంభము; అరుభి డఅరుచి; | భమాఃడా | భమలు; 

నగులారః =గుల్మనుతోకూడ అనగా గుల్మముకూడ అని అర్ధము; నంభవంతి = 
కలుగగలవు; తత = అచట; స్వప్నః హై నద; మద్యం మై మద్యము; (పియాః 

కథాః=ాఇంవెన కథలు; హితాః౭హితములు; 

తాత్భ్రర్యము : కన్నీరు నాపినందున _ పినసాది రోగములును గుల్మ 
మును కలుగును. అందు నిదయు మద్యము (ప్రాయమైన కథలు హితములు. 

ఫోలిలోఖ : పీననమనగా ముక్కునుండి నీరుకారక నిండియుండుట., 
మూ॥ వినర్పకోఠ క్షషాతీ కండూపాండ్వామయజ్వరాః | 

సనళాళ శ్వాన వాల్తాస న్య గళ్వ ఈ థవోవమేః॥ 

గంకూషధూమానావోరం రూతక్షం భుక్వా తదుద్వమ।ః। 

వ్యాయామః [సుతిర (స్రన్యళన్తం చాత విళేచనమ్ః 

సజకారలవణం తెల మభ్యంగా గ్రే చళ న్య తే॥ 
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(వతివదార్థము ; వమెః రోధాత్ హవాంతినాపుటవలన; - విసర్పడావిస 
రృము;కోఠ నల్ల నిమచ్చలు; కువ్ఫః కువ ము; అవీ = నే తవ్యాధి;కండూ దురద; 
వాండా్రమయ పపాండురోగము; జ్వరాః హజ్వరములు; సకానడాదగ్గు, శ్వాస 

ఉబ్బసము; హృల్లాస= ఓక రింతలు, వ్యంగ =వ్యంగము; శ షయథవః =ైవాపులు; 

సంభవంతిడాకలుగు చున్నవి; అ|తడాఇచట; గండూషధూమాన్ డగండూవము 

(పుక్కిలి పట్టుట); ధూమాన్ =ధూమములను; రూ క్షం వ జిడ్డు లేని (గరగర 

లాడుచున్న); ఆహారం=ఆహారముగు; భుక్వ్యాడాభుజించి; తదుద్వమః వమ 
నము చేయించవలయును; వాన్టయామః వ్యాయామము; అనన్య నుతిః= 

ర క మోక్షణము; విరేచనండావిరెచనము;శ _స్తం=ా|వపశ_స్హమెనది; అభ్యంగా ర్ట = 

అభ్యం గస్నానముకొర కు; సజార లవణం= జారలవణములతో కూడిన; తై లంచ 

తె లము (నువ్వులనూనె); కస్య కడా చెవ్నబడుచున్నంది. 

తౌత్సర్భంమయు ; వాంతి నాపుటవలన వినర్పము, శరీరమువైన వాపుతో 

కూడిన ఎరుపు నలుపుమచ్చలు ఏర్పడుట, నే తవ్యాధులు, పామా విచర్చికా 

మొదలగు ముద కుష్టముల వలన శరీరమునందు దురద, పాండురోగము, జ్వర 

ములు, దగ్గు, వుబ్బసము, ఓకరింతలు, ముఖము వెన నలని మచ్చలు కలుగును. 

ఇట్టుసంభవిం చినపుడు దీనినాపుటకు పుకిిలి పట్టుట, పొ గ వేయుట, (తాగుట 

(ధూమపానము), విశేచనమున కిచ్చుట (పళ న్తమైనది. జిడ్డులని అహారమును 
భుజించి దానిని వాంతి చేయించ వలయును. మరియు వ్యాయామము, ఉప 

వాసము, రక్త మోక్షణము చేయుట, విశేచనము చేయించుట. [పన నమెనది. 
తారలవణములతో కూడిన తైలమును అభ్యంగనము కొర కుపయోగించ వల 
యును, 

కళిలోఖ : కోఠః అనగా నల్లనిమమచ్చలని అర్థము. స్ని గ్గుడెన వానికి కఫ 

మును వెలిపరచుట నులభమైనదిగా నుండును రూజాన్నమును భుజింపచెసి 

వాంతి చేయించిన యెడల [వకోపించిన [పాణవాయువు తిరిగి తన స్థానమును 

చేరుకొనును. మరియు వ్యాయామము ర క్త మోత్షణను చేయించుట మొదలగు 
చికిత్సలు ఉప్మదవామకము లగును, 

మూ॥ ళుక్తాత్తత్సవణం గువ్వా వేద నాశ్వయథుజ్వరాః। 

వ్యాద్వుథామూత్ర నంగాంగభంగ వర్జ్యాశగషండ తా 811 

తా[మచూడ నురాశాలి వ స్యభంగావగావానమ్। 

బగిశుద్ధిక ర_౩సిద్దం భ జేత్ క్షీరం (ప్రియా స్తి)యః॥ 

తత నేవేత. 

వతిభదారయు : శుకాత్ హఒకుకము నడగించుటవలన, త|త్సవణంవ 
€ థి (౮౧ య Co న 

శుక్లము (సవించుట; గుహ్యూవేదనా=శిళ్నమునందుబాధ; శ్వయభు=వాపు; 
జ్వరాః =జ్వరములు; పృాద్వ్య్య థా వగుం డెపొటు; మూ[ తసంగ=-మూ[ తావ 
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రోధము; అంగభంగకాశళరీరఘు పగులగొట్టి నట్టుండుట; వర్ణశ్ర=అండకో కము 
నందు జాధ; అశ్చ హఅశగ్రరి; షండతాః=నపుంసక తవ్రములు; జాయ న్తేా 

కలుగుచున్నవి; త్యతహఅచట; తా మచూడ = కోడి మాంసము; నురా = 

మద్యము; ఇాలి=ఎ జ్రరాజనాలు; వస్స్ హవ న్పి; అభ్య ంగ = అభ్యంగము; అవగా 

వానమ్=అవగావానము; బస్తి శుద్ది కరై* = చేదుదోన మొరలగు వాటిచేత 
చేయపడినబ -స్టిశుద్ది చేయునట్టి; క&రం=ాపాలనను; భ'జిత = సేవించవలయును; 
(పియా౭=ఇష్టు 'రాండై 9న; స్త్రియా: (స్త్రీలను; సేపత= సేవించవలయును , 

తాత్నొర్యము : వీర్యము నడ్డగించుట వలన కలుగువ్యాధులు మరియు 

చికిత్సా-వీర్యము నడ్డగించుటవలన వీర్య స్రావము, గువ్యూవేదన (శిశ్నమునందు 
బోధ), వాపు, జ్వరములు, ప్యాదయమునందు బాధ, మూ, తావరోధము, 

శరీరము నందంతట విరిగినట్టు బాధ, అండకోశమునందు బాధ, అళ్వరీ నపుంన 
కత్వము పర్పడును. వీటిని శాంతింపజేయుటకు కోడిమాంనమ, శాలి 

ధాన్యముతో భోజనము, అవగావానము, వస్తి (ప్రదేశమును శుద్దిచేయునట్టి 
చేదుదోన కూప్యూండము మొదలగు |దవ్యములచేత సిద్దము చేసిన పాలను 
(తాగుట, తమికించెన వనితలతో రమించుట చేయవలయును. 

లో9లేల: షండతా అను శబ్దమునకు (స్త్రీనిపొందుట కశ క్షతయని, 
అర్థము. వ్వన్శిని సిద్దపరచు చేదుదోస మొదలగువాటిచేత సిద్ధముచేసిన పాలను 
సేవించుట చేయవలెను. 

మూ॥ సర్వంచ వర్ష యే చ్వేగ ఛారిణమ్। 

విడ్వామినం పరిక్టి ష్టం &ణం తృట్భూల కీడితమ్॥ 

వతివదార్థము * విడ్యామినం=మలము వాంతి శీసుకొనువానిని ; 

పరిక్టకిష్ట == మిక్కిలి ఆయానముతో నున్న వానిని; &ీణం = కృశించినవానిని; 
తృటూంలపీడితమ్ = దప్పినొప్పులతో బాధపడువానిని, ఇట్ట; వగధారిణం= 

వెగముల్భను ధరించువానిని; సర్వంచ వీరందరిని; వర్ష యేత్ వదలి పయవ లెను; 
చికిత్సకు అనర్హులని భావము, 

తాత్పర్యము : మలమును వాంతిచేసుకొనువాడుు, మిక్కిలి ఆయాన 
మును పొందినవాడు, కృశించినవాడు, దప్పినొప్పులతో బాధపడు వాడును 
అయిన వాతాది వెగముల నడ్డగించు వారినందరిని చికిత్సానర్లు లుగా భావించి 
వదలి వేయవలెను. 

కోలిలోఖ ; వేగము నడ్డగించు వారందరికి చికిత్స చేయరాదు. 

మూ॥ రోగా; సర్వేఒ౬పి జాయనే వేశలోదరణ ఛారణః। 

(వతివదార్భయ : రోగా, సర్వే౭_పి = రోగములన్నియు; వేగోదరణ 
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ధారణా? = వాతాదుల యొక్క అపా _ప్పవేగమును నృష్టించుట వలనను 

(బలాత్కారముగ) (ప్రా_మైన వేగమును నిరోధించుట వలనను; జాయ ౫ = 

కలుగుచున్నవి. 

తౌత్ళర్భయము : వాతాదుల యొక్క అ|పా_ప్పవేగములను బలాళ్కార 

ముగ వెలిపరచుటచెతను, [పా_ప్తవెగముల నడ్డగించుట చేతను వ్యాధులన్నియు 

ఏర్పడును. 

కోకిలోఖ : _వేగముల నడ్డగించుటచేత సంభవించు వ్యాధులను విపు 

లీకరించి వాతాది వేగములసు బలాత్యారముగా వెలిపరచుటచేత కలుగు 

వ్యాధులను చెప్పుచున్నాడు. అట్లయిన యెడల ధారణ శబ్ద (పయో గమిచట 

చేయనకుర లేదు. ఎందుకనగా ఉదీరణము (బలాతారముగా వెలిపరచుట) 

చేతనే సర్వరోగములు కలుగుచున్నవి. ఉదిరణము చేతనే ధారణమునందు 

చెప్పబడిన రోగములయెక్క- పుట్టుక కలుగు చున్నందున ఆ భావమును 

తొలగించుటకు ఇచట ధారణ అకు పదము (గ్రహాంచ బడినది. 

బి.వ్యాూ ; మలమూ త్రాది వేగములు సాధారణముగ _బహిర్షతము 

కాకుండు నపుడు బలవంతముగా  వెడలింపచేయుట, ధారాశముగ వచ్చు నపు 

డడ్డగించుట ఈ శెంటి చే మానవులకు సమ_స్తవ్యాధులు కలుగును, మలాదులను 

బహిర్గతము చేయుట లేక నిరోధించుట అను నీరెండుగు వాత కృత్యములు. 

“విట్ శ్లేష్మ పిత్తాది మలాయనానాం వితేప నంహోర కరస్సృయసాగ్ణక్” అని 

చెప్పుట వలన. కావున వేగములను బలాత్కారముగ బహిర్గతము చేయుట, లేక 

నిరోథించుట చేతను. వాతము ప్రకోపించి వ్యాధులన్నింటిని కలిగించును. కావున 

వేగ రోధము, వేగ ఉదీరణము ఈ రెండును (పమాద హేతువులగుచున్నవి, 

మూ॥ నిర్జివ్చం సాధనం తశ భూయిస్ట చేతు తాన్ |పతి" 

తత శ్చానేక ఛా |1పాయః ఏవనోయ (త్పకుష్యతి। 

అన్న పానౌషధం తన్య యుంజీతా తో౭=నులోమనమ్॥ 

(వతివదార్థయు ; తత = వెగధారణ ఉదిరణములలో ; భూయిష్టం = 

అధికముగా; యేతు==ఏ వ్యాధులు కలుగుచున్న వో; తాన్ (పతి = వాటిని 

గురించి; సాధనం = చికిత్స; నిర్హిష్టం = చెప్పబడినది; తతః = ఉదీరణమువలన; 

(పాయః = తరచుగా; అనేకధా=ైాపలువిధములుగా; పవనః = వాతము; 

యత్ = ఎందువలన; |పకుష్యతి=కోపము చందుచున్నదో; అతః = అందువలిన; 

తస్య =ఆవాతమునకు; అనులోమనమ్ = అగ. లోమనము చేయునట్టి; అన్నపా నె" 

షధమ్ అన్నము, పానము, జొవధమును; యుంజీత=ఉవరయోగించవలయును. 

తొత్బర్యాయు : మలమూా|తాది వేగములను నిరోధించుటవలన సంభవించు 

నట్టి సమ _స్తవ్యాధులయందు గులోగోదావర్తాది రోగములకు వర్తి. అభ్యంగము 

ర 
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మొదలగు చికిత్సలు వెనుక చెప్పబడినవి. అయినప్పటికిని (పధానముగా మల 

మూ|తాదుల నడ్డగించుట వలన వాతము (పకుపితమై అనేకరోగములను కలుగ 
జేయును. కావున (ప్రకోపించిన వాతమును శమింపచేసి అనులోమ గతిని 
కలుగ జయు అన్న పానౌషధములను సేవించవలయును. 

క9లేఖ : మలాదివేగములను బలాత్కారముగా వెలిపరచుట, అడ్డ 
గించుటవలన వ్యాధులన్నియు కలుగునని చెప్పినను మలమూ[(తాదులను నిరో 
ధించుటచే (ధారణముచే) ఎటువంటి కఠినమైన చారుణమెన దీర్హ కాలికములై న 
వ్యాధులు పుట్టునో అట్టివ్యాధులు వానిని బలాళ్కారముగా వెలిపరచుట వలన 
కలుగనేరవు. కావున వానికి విశేషించి చికిత్సలు చెప్పలేదు. వేగధారణము 
కంచు వెగఉదిరణమున వాయువే |పకోపించుచున్న ౦దున అట్టివాతమునకు 
అనులోమగతిని కలిగించు అన్న పాన జొషధములు హితములు. 

మూ॥ పాయుమేవానముమ్మేషు ళూలం శోషోవ్భాదివ్యధా 
శేషు తేమ వికాశరేషు య శాస్వంచ చికిత్సితమ్ ॥ 

(వతివదార్థము వ: పాయుమహన ముష్మేషు = గుదము, శిశ్నము, 
వృషణములు-వీటియందు; శూలండానొప్సి; శోవః=ాతయరోగము; హృది 
వ్యధా=హృదయమునందు నొప్పి (గుండెపోటు); నంభవంతిడాకలుగుచున్నమవి; 
తవు తేమ వికారేను=-ఆయౌా వాన్ట్రధులయందు,; య థాన్వంచవతగినట్లుగా; 

చికిత్సితమ్ వచీకిత్స; కార్యం చేయదగినది. 

తాత్స్రర్భాయము “గుద శిశ్న వృషణములయందు నొప్పి మయరోగము 
గుండెపోటుకలుగును. వాటికి అనురూవమైన చికిత్సలుచేసి శాంతింవ చేయవలెను, 

మూ॥ [కమాదపామపిమణా పంకో౭వళ్యం భవత్యత:। 

ఊలత్తిమైత యథాకాలం మలానాం ళోధనం (పతి॥ 

(పతవదార్జము : (క్రమాత్ =[కమముగా; అపామపివనీటికిని; మణా 
వపీ=మణియుదును; పంకః బురద; అవశ్యం =తప్పని సరిగా; భవతి =కలుగు 
చున్నది; తతః౭అందువలన; య థా కాలం కాలము _నతి కమించక; మలా 
నాం కోధనం |పతిడావాత పిత్త శ్రేష్టిల యొక్క శోధనమును గురించి; ఉత్తి 
_మేతవాలేవ వలయును అనగా (పయత్నిం చవలయును. 

తాత్ఫ్రర్యోయు : నిర్మలమైన మణియందును, న్వభావ నిర్మలములై. 
కాగులోనున్న నీళ్ళయందును, కాలపరీపాకమువలన ఎట్టు బురద పఏర్పడునో 
ఆవిధముగా వాత పిత్త శ్లేష పురీషమూతాదిమలములు స్వస్థానమునందు చయా 
వస్థను చెంది మిధ్యాహోర 'విహారముల వలన [పకోపించి ఒకానొక సమయమున 
మానవుని చంపగలవు. కావున ఆయా మలములకు యు _క్ష మెన కాలమున 
శోధించుటకై [పయత్నించవలెను. శరీరమునందు మలములదికముగ వృద్ధి 
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చెందినపుడు వాటికి సరియగు చికిత్స శోధనరూవమై న చికిత్సయే పర మోత్కృష్ట 

మైనది. 

కోలిలోఖ ; ఆరోగ్యమును కాపాడుటకు వ్యాధుల నుపళమింప జేయు 
టకు చెప్పబోవు విషయమున [కమాత్ అను వదముతో (పారంభించుచున్నాడు. 
నిర్భీలమై న మణియందును కాగులోనున్న నీళ్ళయందును కాలాంతరమున 

బురద పఏర్పడునట్లు బుతు చర్యను సమర్థవంతముగ పాటించుచున్నను దోషము 

లకు చయావస్థ ఏర్పడును. అందువలన శోధనకాలమును అతి[ కమించక వాత 

పిత్త శ్లేషశ్చిల శోధనరూవమైన చికిత్స అవశ్యము చేయుటకు [పయత్నించవ లెను. 

ళో చయకాళాష్టాము పారువ్యా కుర్వుతే తేహ్యు పేకి తాః 

పాొయళః నుచిశేణాపి భీమజద్వేషిణోగచాన్ ॥ 

అతిస్థాల్యాగ్ని సదనమేవా కుష్టహృతాజసః | 

(పోతో రోభాక్ష వి|భంన శ్వాస శ్యయథు పొండుతాః ॥ 

ఆమోరు స్తంభ జఠర కు|[చ్చాల సక దండశకాన్ | 

ఛర్జి గండ కృమి (గన్టి త్వా) దున్వప్న దర్శనమ్ ॥ 

కంఠామయాన్ మూర్భరుజం [పణాళంబుగ్దినిద యోః। 

తేజో వర్ణ బలానాంచ తృప్యతో బృంవాణై రపి ॥- 

ఉచితెరపి చా౬ఒవోరై ర్య స్మాదస్య వవా నిన! 

దోషోప లిప్త వదనా రనం రసవహోః సిరాః॥ 

వమనాదీన తోయు. జ్యాత్ స్వస్థ నైవ యథావిధి! 

దోషాః కచాచిత్ కుష్యంతి జితాలింఘన పొననై శః 4. +? 

యేత సంళోధనైః శురాః నతేషూం పునరుగ్భవః। 

యథా[కమం యభథాయోగమత ఊర్ద్వం [పయోజయేత్॥ 

రసాయనాని సిర్ధాని న్భష్య యోగాంళ్ళ కాలవిత్ | 

(వతివదార్థము : శేహి=ఆ వాతపి త్ర శ్లేవరములు; చయకాష్టా 

ముపారువ్యా= =స్వస్థానము నందు వృద్దిపొంది; ఉ పేషితాస్సంతః హని ర్రద్వము 
చేయబడిన ; ; (పాయశః=తరచుగా: 'సుచిశేణాపి=చాలా కాలమైనప్పటికిని; 

భేషజ ద్వేమణః = చికిత్సను ద్వేషించువానికి; గచాన్ వ్యాధులను; కుర్భకే= 
చేయు చున్నవి* (కలుగజేయు చున్నవి); అతి- నిదయోః - అతిస్థౌల్యము, అగ్ని 
మాంద్యము, (పమేవాము, కువ్వము, అభిన్యాసమను పేరు, సన్నిపాత జర్వము, 
రసరకాది ధాతువులను ధరించు “సోతన్సుల యొక్క అవరోధము (|సోతరో 

ధము); ఇం[దియ వినాశము, ఉబ్బసము, వాపు, పాండు రోగము, ఆమము, 
ఊరు స్తంభము, యకృృత్ ప్ల హోదరాదులు, కడుపు కుట్టు, అలసకము, దం, . 

డాలసకము, వాంతి, గలగండము, |క్రిమిరోగము, (ని, జాడ్యము, చెడ్డక లలు 

వచ్చుట, కంఠరోగములు, శిరోవేదన, బుద్ది నాళము, ని చానాళశము-ఈ వ్యా 
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ధులు కలుగ గలవు; బృంహ్మకొ 8=బలముగు చేకూర్చు నట్టి; ఉచితె ౩=సాత్మ్య 

ములె న; ఆహోరై శృ=ఆహారములచేత కూడ; తృప్యతో౭౬.వి =త్భ క్షిపొందు 

చున్న వానికి కూడ; "తేజో వర్ష బలా శాం నాళః = తెజన్సు, వర్ణము, బలము- 

వీటి యొక్క నాళము కలుగును; యసాత్రిత్ =వకారణము వలన; అన్య = ఉత 

నికి; రసవహోః=రన ధాతువును వహించు; సిరాఃడానసిరలు (దుష్ట రకమును ధరిం 

చునవి); దోపోప లి ప్రవదనా౭ః=వాతపి త్త మ్మములను దోవములచేత 

పూయబడివ ముఖములు గలవె ; రనం=రసధాతువును; నవవాన్లి =ాధరించవో; 

అతః =అందువలన; స్వస్థ నెసృవ=ఆరొగ్యవంతు డన వానికన్న: యథా విధి=ా 

ఇా(స్తు[పకారము; వమనాదీన్ =వమనము విరేచనము ఆస్ట్థావనము అనువాన 

నము, నన్యమను పంచరత్చిలను, యుంజ్యాతి =చేయ వలయును (|వయోగించ 
వలయును); లంఘనపాచనై_8 = లంఘుపాచన రూపమైన చికిత్సల “చెత; జితా 

సృంతః=జయింవబడిన వె నప్పటికిని; దోషపూః=వాతపి త్ర శైమములు; ళదా 

చిక్ =ఒకా నొకప్పుడు; కుష్యంతిడా[పకోపించుచున్నవి; యేతు= ఏవాతపి త్త 
గేవ్మములై తే; నంకోధథనై 8=వమనాది శోధన చికిత్సల చేత; శుద్ధా =ళుద్దము 
లగునో; తేషాం=ఆదోవషములకు; పునరుద్భృవః మరల పుట్టుక: న= లేదు; అత 

ఊర్థ్వం పనంశోధనాంతరము; సిధాని=తయా రై న; రసాయనాని=| బాహ్మీ 

ఆమలకీ మొదలగు రసాయనములను; వృమ్యయోగాంళ్చ హధాతువృద్దికరము 

లైన యోగములనుకూడ; కాలవిత =చికిళ్సాకాలబజ్ఞుడెన వైద్యుడు; యథా 

[కమం శాస్తా) రోధముగా; యథాయో గం =వ్యాధికి తగినట్లుగా; (వయో 

జయేత్ = [పయోగించవలయును 

తౌల్ఫర్మంయుక్లి వమన విశేచనాది శోధన చికిత్సలను చ్వేపించు మాన 
వుల వలన ఉనలషీంవబడిన వాతపిత్తశేవ్మలు తమతమ స్థానములయందే; 
వృద్ధి వంది కాఠాంత్రరము నందు అతి స్టాల్యము, (సమేవాము, అభిన్యాసమను 
నని పొతము మొదలగు వ్యాధులను కలిగించును, బలకరను లై ఓక సాత్మ్య 
ములై న వథ్యకరములై న ఆపహారాదులవేత తృశ్తిని పొందినవానికి కూడ 
'కేజస్సు, వర్ణము, బలము మొదలగు వాటికి నాళ మేర్చడును. ఏ కారణము 
వలన రనదాతువును వహించు దుష్టర కృ వాహకములైన సిరలు వాత పి త్తంమ్మ 
లను మూడు దోవములచేత పూయబడిన ముఖములు గలవె రనధాతువును, 
ధరించవో అందువలన ఆరోగ్యవంతునికి కూడ శా న్ర| వకారము వమనాది పంచ 
కర్మలను ఆయా నిర్షిష్ట కాలములలో చేయవలయును. లంఘన పాచనాదులచే 
శుద్దిని వొందిన వాతపి_త్త శ్లేమరులు ఒకానొకప్పుడు (పకోపించును. వమనము 
విరేచనము మొదలగు శోధన చికిత్సలతో శుద్ది చేయబడిన వాతాదులు ఎప్పు 
డును |పకోవమును చెందవు. కావున లంఘన పాచనాది చికిత్సలకం ౭ శోధన 
రూప్టమెన వమనాదుల స చేయవలయును, దూష్యము దేశము బలము కాలము 
జాఠరాగ్ని మొదలగు. ఛానిని చక్కగా గుర్తించిన వైద్యుడు అనుభవసిద్దమైన 
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రసాయనములను శా స్రుమునందు చెప్పబడిన (పకారము వమవాది పంచవిధ 

(క్రియల వలన మరల శరీరమును శుద్దిచేసి వాజీకరణములై న వ మ్య యోగము 
లను చేయవలయుకు. 

లేఖ : వహృతెజమ్ శబ్దము పుంలింగము. సన్నిపాత జ్వరమునకు 
పర్యాయము. (నన్నిపాతము భిన్యానం తం బూయాచ్చ హృ తెౌజసం) అకు 
వి భంశమనగా చకు[శో (తాది ఇం|డియ నాళమని అర్థము. అలసకము దండ 

కము ఇవి ఉత్తరోత్తర లత్షణసహితముగ చెప్పబడగలవు. తృ వ్లిః=భుజింపక 
పోయినప్పటికిని భుజించునట్లనుకొనుట ( (పమీలకం  న్హెమిత్యం, అనగా _స్టబ్దత 
యని అర్ధము. ఆమ్ల పి త్రమున కిది మరియొక “పేరని చెప్పుచున్నారు. “పచ్య 
మానంవిదాహ్యోన్నం రకాదీన్ కొపయేద్యచాయే పిత్తంచ కోపయేదాశు 

కఫస్థానాని వదితమ్, తదాభవతి పొా్య చూ్చ్ఫూముఖ వై రస్య సాదనమ్।; లవణం 

తీ క్షమన్లుంచ సతతం ఛర్ణయత్యపి, దాహో౬తి నిదావిట్నంగోవె వర్ష్యం 
కార్భ్య మేవచ, అరోచకొ హ్యుచ్చుకితా (పనేకః శైమ్మణ స్తథా, సర్వ త 9కాని 
లింగాని నిశ్రైశేత్ తత్ (పమీలకమ్ | పర్యాయాదమ్లుపితృంచ తథాపి త్త విషూ 
చికే. పాకమును పొందుచున్న అన్నమును దహించి రకాదులను (పకోపింప 
చేయును. కఫస్థానమైన హృదయమున నున్న వాయువుచేత |చురిత మైన 
పి తముకూడ [పకోపమును చెందును, అవుడు గుండెనొప్పి, నోటికి రుచి 
తెలియకపోవుట, అగ్నిమాంద్యము, అరోచకము, కఫ్మసావము (నోట కఫము 
(స్రవించుట) మొదలగు లక్షణములు ఏర్పడును, దీనినే [పమీలక మందురు. 
చె నుదోవారించీన ప్యాధులకన్న, యో వ్యాధి ఆహారము చేయకపోయినను 
సంభవించును. దీనినే పిత్త విషూచీళ, ఆన్లు పిత్తము అనికూడ అందురు. ఇది 
బాల భయంకరమైన ప్యోధి, 

మూ! భేషజ వవీకే పథ్యమావోరెర్నంహణ|క్రమా క్ ॥ 
శాలిససష్టిక గోధథూమ మాంసతీర సృుతాదివిః। 

వాక్యదీప భె షజ్ళు నయోగా[డచి పంక్రిదై ॥॥ 

సొభ్యంగోద్వ ర్రన స్నాన నికాహస్నేవావ నీఖిః। 

త శాసలభ తే శర్మ సర్వపావక పాటపమ్॥ 

ధీవ 'ర్లేందియ వైషమ్యం వృవశాం దెర్జ్యమాయువః | 

(వళివదార్హ్ము : భేషజక్షపితేప అనేక బజెషధ  (పయోగములవలన్ల 
క్ఫళించిన శరీరమునందు; ఆవోరె *౩=బలకరములై న ఆహోారముల చెత; బృంహా 
ణం =ాపుష్టి ని చేకూచ్చుట; పథ్యం హిత మైనది; (మాత్ =వరునగా; ఇాలి= 
శాలి ధాన్యము; వన్టిక =పషష్టిక ధాన్యము (అరువది రోజులలో తయారగు 
పంట); గోధూమడాగోధుమలు; మాంసహమాంసము; తఈీర=ాపాలు; ఘృతా 
దిఖిః= నెయ్యి మొదలగు వాటితో; వ్యాద్య =మననున కింవెనదియు; దీపన=ా 
అగ్ని వృద్దికర మైన; భ్రై_షజ్యసంయో గాత్ ఇ జొపధముల యాజనవ్వున; రుచి 
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పంకిదై ౩ ==రుచిపాకములను కలుగ జేయునట్టి వాటిచేత; సాభ్యంగ =అభ్యం 
గనముతోను; ఉద్వర్హన = మర్గనముతోను కూడిన; స్నాన == స్నానము; 
నిరూహ = కపాయవ స్తి; స్నేవావ సభిః = స్నే హావన్తు వుల చేతను;సర్వపావకపాట 
వమ్ = సమ స్తమై నజాఠరాగ్ని పటుత్వమును; శరగ్తి = సుఖమును; ధీవచ్హేం[దియ 
,వ_మల్యం=ాబుద్దివర్భము ఇం|దియములు వీటికికలువ రా హీత్యమును;వృషతా = 

వాజీకరణమును; తథాడాఅశు; ఆయువః = జీవితము యొక్క; దర్ప go = 

నమృద్దిని;సః = వాడు;లభ తే = పొందగలడు, 

తాత్తర్యూమయు : శోధనాదులచే శుద్దిశేయబడిన రోగికి అభ్యంజనము 
స్నానము నిరూవా అనువానన వస్తువులు మొదలగువానిని చేయించి మనోవార 
ములు దీసనకర (ద్రవ్యములు మొదలగువానితో రుచినిశీజీర్ణమును" కలుగ జేయునట్టి 
పథ్యకర్యమెనశాలి,షష్టిక ధాన్యములు, గోధుమలు, మాంసము, నెయ్యి మొదలగు బల 

కరమెన యావోరములచే య థా | క్రమముగా శరీరమునకు బలమును కలుగచేయ 

వలయును. దీనివలన జాఠరాగ్ని పటుత్వమును, ధీవచ్ణేందియ వై మల్యమును 
వాజీకరణమును సుఖమును ది రాయున్సునుగూడ అతడు పొందగలడు. 

లొలోలిఖ : అనేక జౌవధప్రయోగములచేత కృశించిన శరీరమునందు 
ఆవోరములచేతనే [క్రమముగ బలమును చేకూర్చుట హితము. నర్వపావక 
పాటవం అనగా జాఠరాగ్ని ధాత్వగ్నులయొక్క పటుత్వమని భావము. 

మూ। యేభూతవిమవాయ్య్వగ్ని క్షతభంగాది సంభవాః॥ 

కామ కోధ భయా ద్యాళ్స తే స్యురాగ న్తవోగ చాః। 

(ఎతివదార్థము : యే =వవై తే, భూతడాభూత[వేశాదులు; విమ= 
బషము; వాయు = గాలిసోకుడు; అగ్ని అగ్ని; కత = దెబ్బ;భం గాది =విరుగుడు 
మొదలగు వాటిచేత; సంభవాః పుట్టు నటువంటి; కామ[కొధ భయా-'ద్యాళ్ళ = 
కామము, (కోధము, భయము మొదలగునవి కలవో; తెాఅపి; ఆగ న్రవః = 
ఆగన్తుకములై న; గదాః హై రధులుగ్యా; స్యుః = అగుచున్నవి, 

తొత్సర్భమయు ; భూతములు, విషము, వాయువు, అగ్ని, గాయము; 
అవయవములు విరుగుట మొదలగు వానివలన సంభవించిన జ్వరాది రోగము 
లును, కామ కోధ లోభ మోహోదులును ఆగంతుక రోగములనబడును. + 

కోళీలోఖ : _ నిజరోగములనగా వాతపి త్త శ్లేష్మలవలన జనించువ్యాధులు” 
వాటికి చికిత్సలు చెప్పిన తరువాత ఆగంతుక వ్యాధులు, వాటి చికిత్సలను 
చెప్పుట కువ|క్రమించుచున్నాడు. భూళాదులచేత సంభవించువ్యాధులు రాగా 
దులు ఆగంతుక రొగములుగా సేర్కొనబడుచున్నవి. 
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మూ॥ త్యాగః (_పజ్జా పరాధానా మీన్టి) యో వళమః సృతిః Il 

దేశ కాలాత్మ విజ్ఞానం సద్వృ త్తస్యానువ ర్తనం | 

అధర్వవిహితా శాన్నిః |పతికూల [గహార్బనమ్ | 

భూతాద్య స్పర్శనోపా యో నిర్జిష్టళ్చు పృథక్ పృథక్ । 
అనుత్ప త్రై సమా శేవ విధిరేషః (ప్రదర్శితః ॥ 

నిజాగ తు వికారాణాముత్పన్నా నాంచ శాంతయే! 

(పతివదార్థము : _పజ్షాపరాధా నాం శాస్త్ర) విహితనిత్యక ర్యానుష్టా 

నములయొక్కు; 'త్యాగః =ాశ్యాగము (ఇదియే బుద్ది పూర్వకముగా చేయు అప 

రాధము,); ఇం (ది యోపశళ మః =మనన్స్ఫు మొదలగు ఇంద్రియములను జయిం 

చుట; స్య తిః వఅనుభూత పదార్థ జ్ఞానము, దేశకాలాతగ్రివిజ్హానం--దేశ = 

జాంగల ఆనూవ సాధారణ చేశములో యొక్క; కాలడాశీతాది కాలములయొక్క-; 

అఆతశ్రచచాతాది (పకృ్యతులయొక్క; విజ్ఞానం వి శేషుజ్జ్ఞానము; సద్వ్భృ త్తన్య = 

సత్సురుషులను; అనువర్తనం = అనుసరిం చియుండుట; అధర్వ విహిళా శాంతిః = 

అధర్వ వెదోపదిష్టమెన శాంతిప్రయోగము; (ప్రతికూల [గవోర్చనంవ= పకృతో 
ప|దవమునకు కొరకుడుగా చెప్పబడు (గహమునకువిరుద్దగహమును అర్బించుట; 

పృథక్ , పృథక్ == వేరు వేరుగా; భూతాద్య స్పర్శనోపాయః హభూతాది తాకిడి 

లేకుండుటకు ఉపాయముగా; నిరిష్ట శ్చ ని ర్రేశింపబడియున్నది; ఉత్సన్నా'నాం= 

సంభవించినటువంటి; నిజాగఠతు వికారాణాం = నిజఆగంతు రో గములయొక్క 

శాంత యే = ఉపళమనము కొరకు; అనుత్పతై వ్రచవారాకుండుట కొరకు; సమా 

సేన =సం|గవాముగ; ఏషవిధిః =ఈ|క మము; (పదర్శితః =చూపెట్ట బడినది. 

తాత్స్రర్యోయు ; నిజాగంతుక వ్యాధులయొక్క_ $పరిహారార్థము ఏ అట్టి 
వ్యాధులు రాకుండుటకును నం|గహాముగ ఈ|క్రమము ఆచార్యుచేత ని'రెశింప 

బడినది. ఆ(క్రోమమేమనగా ప్రజ్ఞాపూర్వకమైన అపరాధమును చేయకుండుట, . 
ఇంద్రియ ని(గవాము, అనుభూత పదార్థజ్ఞానము, చెశకాలాది విజ్ఞానము, సచ్చీ 

లము, అధర్వ వేద విహిత శాంతి [పయాగము, (పకృతరోగ కారకుడైన 
(గవామునకు |పతికూలమైన |గవామును పూజించుట ఇవన్నియు యథా[కమ 
ముగా నిజాగన్తు రోగములకు వరిహారముగా నున్నవి. 

ఫోలిలేఖ : |ప్రజ్ఞాపరాధమనగా దిన చర్యయందు చెప్పబడిన విధిని అతి 

(కమించుట యని అర్ధము. దేశ కాల ఆతృ్మవిజ్ఞానములను ఆక ళించుకొనుటవలన 

మనస్సు నిర్మలమగును. _ చేశకాలాత్శ విజ్ఞానమనగా తాను పుట్టిన "దేశమును 

"తెలిసికొనుట, దేశమును పురస్కరించి ఆ "దేశమునందు వది ఆచరించవలయును, 

ఏది ఆచరించరాదు, తన న్వభావాదులను తెలిసికొనుట, కాలాదులనుబట్టి 

తదనుగుణముగా |క్రియలనాచరించుట, ఇట్టి కల్పనా |ప్రకారములు భూత సెత 

పిశాచాదుల తాకిడి లేకుండుటకు ఉపాయము భూత విద్యలో ఉటంకించబడినది. 
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మరియు ఆ భూతములు కొన్ని ఆవేశించి యుండును. కొన్ని మానవుని చంపు 
నని చెవృబడియున్నది. 

మూ॥ శీతోద్భవం దోషచయం వనన్తే 

విశోధయన్ (గీష్మజ మ[భకాలే 

ఘనాతంయే వార్షిక మూశు సమ్యక్ 

(పాప్నోరి రోగాన్ఫతుజాన్ నజాతు॥ 

అర్థములు : శీతోద్భవం = హేమంత శిశిర బుతువులయందు జనించిన. 
ధోషచయంయ == వాతపి త్త శ్లేషరులను దోవ సమూపహామును; వన న్తే = వసంత 
బుతు (పారంభమునందు; [గీష్మజం = (గీమ్ణిబుతువునందు జనించిన; దోష 
చయంైదో షములసు; అ(భకా లేడావర్థాకాల (పారంభమునందు; వార్షికం = 
వర్షాకాలమునందు జనించిన; దొవచయం = దోషములను; ఘనాత౧యే = 
(వర్షాకాలము గడిచిన పిదప) - శరత్యా-లమునందు (కార్తీకమాసమునందు); 
ఆశు = త్వరగా; సమ్యక్ = బాగుగా; విశోధయన్ = కోధించుచూ; బుతు 

జాన్ రోగాన్ == ఆయా బుతువులందు కలుగు రోగములు; జాతు = ఎపు్రడి 

గూడ; | పాపో్నోతిచ=పాందడు. 

తౌాత్న్భర్యాము * సామంత శిశిర బుతువులయందు జనించిన దోవము. 

లను వసంత బుతు (పారంభమునందు అనగా చె |తమాసనమునందెే శోధించవల 

యును. (గీమృబుతువునందు జనించిన దోవములను వర్షాకాల [పారంభమున 
శోధించవలయును. పర్హాకా లమునందు జనించిన దోషములను శరత్కాలము 
నందు శళోధించవలయును, ఇట్టు ఆయా బుతువులయందు జనించిన దోషముల 
నాయా కాలములయందు తప్పక బాగుగా శుద్దిచేసికొనిన పురుషుడు ఆ యా 
బుతు సంబంధము వలన కలిగిన రోగముల నెవుడును చెందకుండును (బాధ 
పడడు). 

లోలిలోఖ : _దోపోదులయొక్క. శోధన [ప్రకారము చెప్పబడినది. చానికి 
కాలమిపుడు చెప్పబడుచున్నది. _శ్రీతోద్భవమని, సాధారణ కాలముల యందు 
దోషములను. పరివారించుకొనుచు ఆయా బుతువులలో జనించు వ్యాధులను 
పొందడు. 

మూ॥ నిత్య) హిళావో5 వివోర నేవీ 

నమీత్యు కారీ విషయే స్వ కః 

దాతానమః ఒతర్ధపర్మః కమా వా 

నాపోవ నేవీచ భవశ్యరోగః ॥ 

(పతి వదార్థము : _ నిత్యండాఎల్లవ్పుడును; హితావోర విహార నేవీ=ై 
పథ్యక రములగు ఆహార విహారములను సేవించువాడు; సమీత్యుకారీ = ఆలో చిచిం 
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పనులను చేయువాడు; విషయేషు=ాఇం |ద్రీయ విషయముల యందు; ఆన కః 
తగులుకొనని వాడు; దాతాహదానళీలుడు; నమః డస్తమద్భష్టి కలవాడు; సత్య 

పరః =సత్యమునం దె ఆసక్తి కలవాడు; కమావాన్ = ఓర్చుగలవాడు; ఆప్రో 
పనేవీ=ఆప్పుల నా శయించి యుండువాడు; అరోగః=ారోగము లేని వాడుగా; 

భవతి ఆగు చున్నాడు. 

తాత్ళర్భంయమ : ఎల్లప్పుడు పథ్యకరములగు ఆఇహారవిహోరములను సెవించు 

వాడు. కామ కోధాది ఇం|[దియవిషయములందు _తగులుకొననివాడు, సత్య 

పరుడు, సమదృష్టి కలవాడు, ఓర్పుగలవాడ్లు, ఆప్తుల :శాశయిరచి యుండు 

వాడు రోగ రహితుడుగా చెప్పబడు చున్నాడు. 

మూా॥ అ్టేవ్వ లభ్యమ్య కృత ప్రయత్నం 

క్భృతాదరం నిత్యముపాయవత్సు 

జి తేం[దియం నానుపత నిరోగా 

నత్క్యాల యుక్తం యదినా ని దైవమ్॥ 

(వతివదార్థము : అల భ్యషు =అలభ్యము, లెన; అ నమ = అర్థముల 

(ధరాగ్రిర్థ కామ మోకముల) యందు; అకృత [పయత్నంవచేయని వానిని; 
ఉపాయవత్ఫు =-ఉపాయ సాధ్యములై న విషయము లందుునిత్యం = ఎల్ల ప్పుడు; 

క్ర బ్రతాదరం | పయత్న శీలుని;జితెం| దియం=ఇం | ద్రియములను జయించిన వానిని; 

తత్కాల యు క్షండాహీన మిథ్య అతియోగ రహితమైన కాలముతో కూడు 

కొన్నట్టి వానిని; దైవం యది నాగ్తి=దు?రైవము లేనియెడల; రోగాః= 

వ్యాధులు; నానుపత ని శాక వు. న 

తాత్స్రర్భోము : తనకు లభ్యములు కాని వస్తువులను గురించి (పయ 

త్నము చేయని వానిని 'పయోజనముతో కూడిన వనులయందు ఆసక్తుడైన 

వానిని ఇం[దియములను నిిగహించువానిని దైవము అనుకూలముగ నుండు 

నపుడు రోగములు కలుగనేరవు. (ఏమియును చేయజాలవు. బాధించవని 
అర్థము). 

ళళిలోఖ: ఎవడై కే అనంత లాభములతో కూడిన అలభ్యమునై న 

పుకుపార్థములందు [పయత్నము చేయనివానిని ఉపాయముల సాధ్యములై న 

వాటియందు |పయత్న శీలుని, జితేం[దియుని, ఆయా కాలముల యందు దైవ 

మనుకూలించిన యొడల రోగములు కలుగచేరవు. 
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మూ! కాలోఒనుకూళో వీిమయామనోజ్ఞా 

థరా్ట్యాం (క్రియాః కర్భసుఖాను సంధి i 

సత్యం విధేయం విశదాచ బుద్ధి ! 

ర్భవన్ని ధీరన్య సచానుఖాయ ॥ 

(వతివదార్థ ములు ; ధీరన్య వధీరపురుషునికి; సదా వఎల్ల ప్పుడు;కాలః = 

కాలము; అనుకూలః = అనుకూలము; విమయాః = ఇం (దియ విషయములై న 

అర్థ ములు; మనోజ్ఞాః == మనోవారములు; క్రియాః = కార్యములు; ధరాత్త్వః = 

ధర్భముతో కూడీయుండునవి; కర్మ = వ్యాపారము; నుఖానుబంధి = ఇవా 

పరములయందు నుఖమును కలిగించునది; సత్వం = మనస్సు; విభఖేయం = తనకు 
లోబడినట్టిది; విశదా = నిరన్రలమైన; బుద్దిళ్చ =బు ద్దియు; సుఖాయడాసుఖము 

కొరకు; భవ న్లీ-ైఅగుచున్నవి. 

తొత్న్రర్భుయు : అనుకూల మైన కాలము, మనోవారములై న ఇంది 

యార్లములు, ధర్మముతో కూడియుండు వ్యాపారములు, తనకు లోబడియుండు 

మనస్సు, నిర్మల మెన బుద్ది ఇవనిషయు ధీరపురుమునికి ఎల ల్ల ప్పుడు సుఖమును 

కలిగించును. 

ఐదవ అధ్యాయము 

సమా పము 



అష్టాంగ సంగహ వ్యాఖ్యా నము - 

ష షో౬ధ్యా యము 
శ 

మూ॥ అధాతో [దవ(వ్య విజ్ఞానీయమ్ నామా ధ్యాయం వ్యాభ్యాస్యామః 

ఇతివాస్మా ఒహు శా|కేయాదయో మవార్ష యః 

(వతవదార్భియు : అధ = తరువాత; అతః ౫ ఇందువలన; . (దవ దవ్య 

విజ్ఞానీయమ్=|దవ। ద్రవ్య విజ్ఞానీయమను; | నామడైేరు గల; అధ్యాయమ్ = 

అధ్యాయమును; వ్యాఖ్యాస్యామః =వివరించగలము: ఇతివా=ఇట్లని; ఆ(తేయా 

దయోమవార్ష యః=ఆ|కెయుడు “మొదలుగాగల మవార్షులు; ఆహుస్రి = 
పలికిరి, 

కోలిలోఖ : ఆరోగ్యవంతులకు హితముగా నుండు విషయములు తెలియ 
చేయు సందర్భమున అన్నపానములను చెప్పుచున్నారు. నంస్కరింపబడి ఉపయో 
గించు అన్నపానములను చెప్పునప్పుడు మొదట తోయమే చెప్పవలయును కాన' 
మొదట తోయాదులను గురించియే చెప్పబడుచున్నది. 

: తాత్ఫృర్భంము ; అన్నపానములు సంస్కరింపబడిన తర్వాతనే వాటి 

వుపయోగము జరుగుచున్న ది. అన్నపానములలో |దవరూపమైన నీటికి [పాధా 
న్యత కలదు. నీరు లేనిదే ఘనపదార్థముల' సంస్కారము వీలుపడదు. కాన 
మొదట నీటిని గురించి యే వివరించుచున్నా ము. 

మూ॥ జీవనం తర్పణం హృద్యం వ్లోదె బుద్ధి (పబోధనమ్ | 

తన్వవ్య క్ర కొరసం మృష్టం శీతం కుచ్యమృతో పమమ్ 1 

సూ రో్యోద్ధృత (వము క్షత్వాల్లఘు వాత కఫా పహమ్ | 

త్య జీవని సౌమ్యతై్వః పిత్తర క విషార్తి జిత్ ॥ 

గంగా బునభసో[భష్టం స్పష్టం త్వర్కేందు మారుతైః 

హిశాహిత శ్వ తత్ భూయో దేళ కాలావపేతత। 

(వతివదార్థము : జీవనం =సౌమ్యధాతువులను వృద్ధి చేయునది; తర్పణం | 
=ాతృ ప్ర్తిని చేయునది; వ్యాద్యమ్ =వృాదయమునకు పథ్వమైనది; వ్లోది = | 
ఆవ్లాదమును కలిగించునది; బుద్ది పబోధనమ్ == = బుద్దికి పటుత్వము కలిగించునది; 
తను = స్వచ్చమైనది; అవ్య కర సండమాధుర్యాది "రసములు లేనిది; మృష్టం= 

స్వాదుత్వాది గుణములతో కూడినట్టిది; శీతం=వీర్యముతో శీతమైనది; శుచి== 
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పవిత్రమైనది; అమృతోపమమ్ =అమృతముతో సమానమైనది; నూర్యోద్దత 
(పము కృతావత్ = నూర్యునిచేత (గ్రహింపబడి వదలి పెట్టటవలన; లఘు = శేలిక్ష 

యెనది; వాతకఫాపవామ్ == వాతకఫములను పోగొట్టునది,_* త్యజీవన సౌమ్య 
కె వః = శీతవీర్యము సౌమ్యధాతుపోమక్రము సౌమ్యము అగుటచేత; పిత్తర క్ర 
విషార్తిజిత్ దాపి త్రరక్క విషజాధలను పోగొట్టునది; అక్మేందుమారుశతై 8 = 
నూర్యచం[దవాయువుల చేత; నష్టం == భూమిమీద పడిన వెంటనే స్పష్టమెనది; 

నభసః = ఆకా శమునుండి; (భష్టమ్ = పడినది యెన; గంగాంబూడాగంగాజలము; 

తత్ =ఆ గంగాజలము; హితాహిత త్వే= ప థ్యాపథ్యములను నిర్ణయించు 

టలో; భూయః = మరల; దేశకాలౌ ==.దేళకా లములను; అపేవత అవేతించు 
చున్నది. 

తాత్ళర్యామే : అన్నపానీయములను గురించి వివరిం చునప్పుడు 
నంస్క్ట్భృతమ్ములై న అన్న పానములను చెప్పుటకు ముంధు (పకృతి సిద్ధములై న 
పొనములనుూ- వివరిఠచుచున్నారు. ఆకసమునుండి' పడిన గంగాజలము సామ్య 

ధాతువులను వృద్ది చేసి, వాతపి త్త శ్రామ్మములను, సమస్థితిలో నుంచును.లఘు వుగను' 
స్వాదుత్యాది గుణములతో కూడుకొనినదిగను వుండును. సూర్యునిచేత[గహించ 
బడి వదతొషెట్టినది. కాన స్వచ్చమైనది పవి|తమైనదిగా కూడా వుండును. ఈ 
గంగాజులము దేశ కాలాడులను బట్టి పథ్యావథ్యములుగా మారుచుండును, 

మరియు నంస్కా_ఈాదుల చేత. విశేషగుణచాయి గా కూడా వుండును. - 

కోళిలౌఖ: నీటికి (ప్రథమ్ స్థానమున్నందున మొదట నీటినే |గహించడ 
మైనజి, మృషహ్టం అనీ, చెన్వుటవలన మాథుర్యాది రనములు లేకున్న ను. స్వామదు 
త్వాడి గుణముఠతో కూడుకొన్నద్, శీతం అని చెవ్పుటవలల శీతవీర్యమనియు, 
అగ్ని ఆవవోడుఆ. చేత ఆత ప్పమెన. ఇతర ఉదకముల. కంకే కీతతరమ్ అన్. 
చెప్పడమైనది. ఇతర జలముల కంక. గంగాజలము చాతపి త్త నేమ శ్రముఅమ 
మూడింటిని పోగొట్టునది యని చెప్పడమెనది. దేశకాలములు ముందు చెప్ప 
జోవుచున్నందున వాటి వివరణము ముందు రాబోవుచున్నది. 

మూ! యేనాఖి వృష్టమమలం శాల్యన్నం, ర్లాజత స్ట్రితమ్ 
ఆక్షిన్న మవివర్ణ ౦ వాతత్పయుం గషగామన్య ఖా! | 

సాము[దం తన్న ఫొ తవం మాసా చాళ వరయుజాద్వినా | 

(వతివదార్థము : యేనజా౭ేనీటితో; అభివృష్టం = తడుపబడిన; అమ 
లండానిర్భఖమైన; శాక్యవము దాకాల్తగ్యోధనమ్హ్లు; రాజత్షస్థితమ్ = వెండ్లిష్లా తలో 
నుంచివధి; ఇక న్ను డాతడ్షవనిష్షి ఖృవివర్థ్య ఘ్డ్వావర్ణము మార నిదిగా;. శ్రనతి అగు 
చున్నది, తశ్స్ణాంగవ్దాల్ల గం గాజల్లముః సేయం ద. క్రాగదగినది; బ్లన్యధాడ్డా 
అట్టుకానిషశన్లువ్య ఆ శ్వంయుజ్రార్, మాషాత్ వినా. = ఆశ్వంయుజమాసముకు 
విడిచి) సాము దర్షిడాప్రము కజ్ఞలము; వషాళవ్యమ్ = గ్రా గదగిన్లదిశా దు, 
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తాత్ఫోర్యంము : పానయోగ్యమగునుదక పళస్తిని నం[గహకారుడు 
సూజ్య్మూకిసూతశాముగ వివరించుచున్నాడు. శాలోోదనము నీటితో తయారు 

చేయబడివది- వెండిపా[తలో నుంచిన అన్నము తడవనిది వర్ణము మారనిదిగా 
యగునో అట్టి గంగాజలము పానయోగ్య మైనది. అట్టు కాకున్న ఆశ్వయుజ మా 
సమును వదలీ పె పెట్టి ఇతరో మాసముల యందు సము దజలములను పొనముచేయ 

రాదు. 

ల్లోలిలోఖ : నిర్భలమైన యేనీటితో తడుపబడి సిద్దముచేసిన శాల్యోదనము 
రజత పాతలోనుంచిన,తడవనిది మెత్త బడనిది)వర్ణ ముమారనిదిగావుండునో అట్టి 
గంగాజలము వాన యోగ్య మైనదిగా నిర్ణయింవ బడినది. మరియు ఇతర మాన 

ములను విడిచిపెట్టి ఆశ్వయుజ మాసములో సాము దజలములు పాన యోగ్యము 

లుగా. చెప్పబడినవి. 

యి. బారి, ౩ “సాము[దం తన్న పాతవ్యం మాసాదాశ్వయుజాద్వినా”' 

అను వాక్యము ను్నుకుత నూ్యతస్టానమునందలి 45 అధ్యాయములోనిది. ఆ 
వాక్యమును. యీ(గంథ కారుడు (గహించెను. సు శుతమునందు గంగాసాము 

.[దోదకముల భేదమిట్లు చెప్పబడినది. నన్నవరి యన్నుము ముద్దను పాసి పోకుం. 
డుదానిని ఎక్కువ 'నెండిపోకుండా చానిని [గహించి యొక 'వెండిగిన్నెలో 
బెట్టి వర్ష ముపడునపుడు, ఆరుబయట నుంచవలెను. వర్షోదకములో దడిసిన యా 
యన్నము రెండుగడియల తర్వాత వేసినది చేసినట్లుండి మెత్తబడి పోకుండ 
నుండీన 'యెడల. గాంగోదకము వర్షించుచున్నదని తెలియవలెను. అట్టుగాక 
రంగుమారి మెతుకు మెత్తబడి పోయినచో సాము|దోదకము వర్తి ంపుచున్న దని 
తెలియవలెను. ఇందులో గాంగోదక మే [పధానము. దీనినే ఆశ్వయుజ మాస 
ములో: గహింపవలెను: 

సాము[ద జలము నిలువ చేయకూడదు. నమ్ముద జలమైనను ఆశ్వయుజ 
మాసమున గురిసిన దానిని సం గహించినచో గాంగోదకమువంటి గుణము కలిగి 

యుండును. అగస్త్యోదయము ఆశ్వయుజ మాసమున ఏర్పడును, విష సద్భళము 

లైన జలములు వై మాసమున నిర్విషములగును. ఈ విషయములో చరకుడు 

ఇట్టు వివరించుచున్నాడు. ఆకసము నుండి పడిన నీరు కాలమును భట్టి సంచరిం 

చుచుండును. చంద వాయు సూర్యుల యొక్క స్పర్శ యేర్పడిన తరువాత 

పృథివి యొక్క గుణమును బట్టి. శీత ఉహ్హ స్నిగ్గ రూజాది గుణములతో కూడిన 
దిగ నుండును. వాటికి చేశ శకాలాదులను బట్టి గుణములు మారుళుండును,. 

అష్టాంగ సం|గహమునే అష్టాంగ వహృదయశకారుడు గూడ |పతిపాదించినట్టు 

స్పష్టము. 

మూ. కాత దాత ఖిల్లా షష్ట వస్రాిది. భ్యశ్సు తం జలమ్॥ 

పేను మృణ్మయ పాగ్రస్ట మవివన్నాం సృడావిజేత్! 
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([వతివదార్థ యు : ఖాత = |తవ్వబడన ప్టము నందలి; భత శిలా 

పృష్ట నిర్భలమెైన రాతి [పదేశము నందల్వివస్తాదిభ్యః నిరశ్చిలమైన వ(స్ర్రముచే 
(గహింపబడిన: పామ మృణ్మయ పా(త్రస్థమ్ =బంగారు వికారమైన లేక 
మట్టితో చేయబడిన పాాతలో వుంచిన; అవిపన్నమ్=ావిక్ఫతి చెందనటువంటి; 
జలండానీరు; సదా=ాఎల్లప్పుడు; పిబేత్ తాగ వలెను. 

తాత్భర్యాము :  (తవ్వబడిన పల్లమునందలి జలమును రాతి (పదెళము 

నందలి జలమును నిర్మలమైన వస్త్రముచే గహింపబడిన జలమును, వికృతి “చెంద 

నటువంటి జలమును, బంగారు పా[తలో లేక మట్టి పాతలో నుంచిన జలమును 

అన్ని కాలముల యందును వుపయోగించుకొన వచ్చును. 

కోలిలోఖ : వర్తి ంచిన నీటిని మొదట గ్నర్హ్తలము నుండి ఉపాయముగ 
_(గహించ వలెను. తెల్లటి వస్త్ర మునుండి (గహించిన జలముబంగారుపొ (తలో 

నుంచిన నీరు _శష్టమె నది, 

మూ తవ భావేచ భూయి న్న మా న్తరిజాను కారియత్ ॥ 

(వతివదార్థము : తదభా వే = అట్టి జలము లభించని యొడల, 

భూయిష్టమ్ = మిక్కిలి; యత్ = యేస్వచ్చళ్వాది గుణములచే; ఆ నరితాను 

కారి=ఆకాశోదకమును అనుకరించు చున్నది. (ఇట్టి గుణములతో కూడిన) 
తత్ -వాటితో సమాన మెన గుణములతో; స్నాత్ వుండును. 

తాత్తుర్యూము * ఆశకాశోదకము దొరకని యెడల టైరత్చ్రిల్య్యాది గుణ 

ముల వలన తరుచుగా అ'కాళోదకమునకు సమానమెన యుదకమును పానము 

చేయవలెను , 

లోకిలోఖు ; వై రశ్రల్యాది గుణముల వలన ఆశకాశోదకమును ఏ జలము 

అనుకరించుచున్నదో ఆ నీటిని యెక్కువగా పానము చేయవలెను. 

మూా॥. "శ్వేత కమాయం తత్స్వ్వాదు కృషే తిక్రంచ పాండు రే॥ 

నీలే కషాయ మధురం చేశా లవణ మూషరే। 

సజారం క్ర పిలేమి శం మి;శే యాంబు గుణాది శే 

మధురం లవణామంతు భవేద్యూమి గుణాదికే। 

'శేజోడికే తిక్ష.కటు కషాయం వపవనాదిశే। 

దివ్యాను కారిత్వ వరకరస శ్వాత్ ఖ గుణాధిశే। 
శుచి పృధ్వసి తశ్వేత దేశే ఛా ర్కానిలావాతాత్ | 

(వతివదాల్గ్ము : _ శ్వేతమృది = తెల్ల మట్టిలో; స్టితం=ాఉన్న; ఉద 
కం నీరు; కపాయండాకపూయ రసమును; కృష్ణుడానల్ల మట్టిలో నున్న ఉద 
కము; స్వాదుడామథుర భావమును; పాండురే=పాండు వర్ణము గలిగిన భూమి 

యందున్న నీరు; తిక్తతాంచచేదును; నీలే=నల్ల భూమియందున్న.' ఉదకము; 
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కషాయ మధురం=ాజఒగరు స్వాదు రనములను; ఊవరే డేశేడాచవిటి నేలలో 
ఉన్న నీరు; లవణం =ైఉప్పుగానూ; కపిలే డేశే=ాగోరోజనము వంటి వర్ణ ము 

గల [పచేశము నందున్న నీక; నజారం = జారత్వ గుణముతో కూడినదీగ్యా; 
భవతి అగుచున్నది. (మృదు భావము); మి(శే=మి[ళ లక్షణములతో గూడిన 

భూమి యందున్న నీరు; మి(శం = మి[శగుణములు గలదిగా; భవతి=ాఅగుచు 

న్నది; అంబుగుణాధికే చేశే== ఆహ్య భాగము అధికముగా గల దేశము నందు; 
మథురం = తియ్యగా; ఉదకం వానీరు; భవతి =అగుచున్నది; భూమి గుణాధిశే 
దేశే=పార్థి వ గుణము అధికముగా గల భూమి యందు; లవణామ్లం జలం 

భవేక్ దలవణామ్ల గుణ యుక్తమైన; ఉదకండానీరుగా; భవేత్ =అగును; తేజో 

ధికే=ఆగ్నేయాంశము అధికముగా గలిగిన; చేశేడాభూమియందు; ఉదకం = 

నీరు; తి కకటు=ాచేదు కారమును; భవేత్ పొందును; వవనాధికే= =-వాయచవ్యాం 
శము అధికముగాగల; చేశే = చేశమునందలి; ఉదకం =నీరు; కషహాయండాజగ 

రుగా; భవేత్ దలఅగును;ఖగుణాధి కేతు=ఆకాశ గుణాధిక్ళమునందై శ జే, అవ్య క 

రసత్యాత్ = అవ్యక్త క రసము వలన; దివ్యూను కారి =ఆ కాళోదక సమానమైన 

గుణము కలదిగా; భవేత్ అగును; చవమరీయు, శుచి=వ పరిశుద్ధమైన; పృధా= 

విశాలమైన; అసితవానల్లనై న; శ్వచ = తెల్ల నై న; చేశభూమి యందలి; 

జలం నీరు: అర్యానిలొవాతమ్ = సూర్య వాయువుల చేత నశింప బడినది; 
దివ్య సద్భశమ్ =ఆకాశోదక సమానమైనదిగా; భవేత్ అగుచున్నది. 

తాత్సర్భాయు : _ చేశ విశేషమును బట్టి జలమునకు కోలుగునట్టి రసములను 
వివరించుచున్నాడు-మట్టి తెల్లగా నుండు [పదేశములో నున్న సీరు కషాయ 
రస భావమును, నల్ల మట్టిలో నున్ననీరు మధుర భావమును, శెలుపు మించిన 
పచ్చని భూమిలోనున్న నీరు తిక భావమును, నల్ల శేగడిలో నున్న నిరు 
కషాయ మథుర భావమును, చవిటి నేలలోనున్న నీరు లావణ్యమును, మ్[శ 
గుణములు గలిగిన మట్టిలోనున్న నీరు మి[ళశ లక్షణములను కలిగి యుండును. 

మరియు ఆప్య్యాంళ మధికముగా గల (ప్రదేశము నందలి నీరు మథురముగా 
నుండును. పార్టి వాం శమధిక ముగాగ లభూమి యందలి నీరులావణ్య ఆమ్లయుకక్ష 

ముగా నుండును. ఆగ్నే యాంశము అధికముగా గల భూమి యందలి నీరు 

తిక్క కటు భావమును చెందును. వాయవ్య భాగ మధికముగా గల చెళ మందలి 

నీరు ఒగరుగను ఉండును. ఆకాశ గుణాధిక్యాము నందు ఆకాశము నందలి నీరు 

అవ్య క్క రసమును కలిగి యుండుట వలన మై ఉదకములో ఆకాశోదకముతో 

సమానమైన గుణ ముండును. మరియు శుద్దమైన [పచెశమునందు విశాలమై న 

(వదేశమునండు నల్ల మట్టియందు, _ తెల్ల మట్టి యందు ఉన్న నీరు, సూర్యుని 

చేత వాయువు చేత స్పృృశింపబడుట వలన. ఆకాశోదకముతో సమానమైన ప్రతి 

పత్తి గలదిగా (గహింప బడినది. 
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కొకొలోఖ : వెనుకటి వాక్యమునందు 'భూయిష్టం' అని. చెప్పబడినది. 

దానినే దేశ ' విశేషముచేత ఈ భాగమునందు విశేషముగా చెప్పబడుచున్నది. 

ఊపర అనుపదము “ఊవరః శారమృ త్తికా " వారసదృశమైస మట్టిఅని అర్థము. 
అతారమనగా రనవిశేషము. జారమనగా సౌమ్యమని అర్థము: సౌమ్యమనగా 

మృదుత్వమని అర్జము. ఈ భూమి యంతయు పంచభూళాతశ్రికము. అయినను 

అన్నీ (వచేశములందును భూత సామ్యము ఉండదు. అందువలననే భూశతాధిక సిత 

వలన పర్పడు పరిణామములను వాటివలన గలుగు రస విశమములుకు ఇందు 

బొందు పరచ బడినపీ, ఇచట ఉపయోగింపబ డిన గుణశ బ్రము భాగవ ర్యాయము 

వూా॥ కౌవసారన తాటాకై చౌణ్ణి (పా సవణా ద్భాదమ్॥ 

వాపీ" దీతోయ మిలితత్ పునఃవ్మ్టృత మవ దా॥ 

([వతివదార్థము : తత్ =ఆజలము; పునః =మరల,. అష్ట ధా=ాబినిమిది విద 

ములుగా; స్ట్టైతం చెప్పబడినది; కావ =నూతులలోని నీరు; సారసహనరస్సు 

నందలి జలము; తాటాక =చెరువులలోని నీరు; చౌళ్ణ =.చెలమలలోని నిరు; 

[(పాసవణ = సెలయేటి యందలి నీరు;జొద్భుదము దా నేలలోనుండి యుబి కెడి 

జలము (ఊట); వాపీ ౫ దిగుడుబావులలోని నీరు; నదితోయం = నదీ జలము; 

'ఇతీ= అని, 

తాత్చృర్యాషు : నూతులయందలి, నరన్ఫులయందలి, చెణువుల యందలి 

చెలముల యందలి, సెలయేటి యందలి, ఊటలయందలి, దిగుడుచావులలోని, 

నదియందలి నీరు ఎనిమిది విధములుగా నుండును: 

౪౯ ౪లేఖి : కూసేభవం=కావమ్, సరేే-భవం=సారనం, చెొన్దాం= 

పర్వళతాదులయందలి రాళ్ళ [కిందనుండు నీరు, తాటాకం ౫౨ ఆకనమునుంచి వడి 

.భూమిలోనున్ననీరు, |పా|నవణండాపర్యతమునుండి జారిననీరు, .జొద్బుదం = 
-భూమిన్నితన్వి అచటనుండు నీరు, .బాపీ=జావివలె అంతటన_.మెట్టు 'గలది+ 

మూ సజారం పిత్త కృత్ కౌపం దీపనాన్న లివారళమ్! 

సొరనం స్వాదు లఘచ శాటాకం గురువాతళమ్ 

చాణంతు పిత్సళం దోమవారం (ప్ర్శానవణోదకమ్॥ 

జె ద్చుదం స్వాదు పితఘ్నుం స్వాదు వాపీజలం లఘు॥ 

నాదేయం వాతళం రూత౦ కటుకంచత చాదిశేత్॥ 

ధన్వానూప మహీ(థాణాం సామీప్య త్ గురులాఘవమ్! 

(వొతివదార్గము : సతారం= వారరసముతొకూడి; పి త్రక్ళత్ పి తృమును 
వృద్ది చేయును; కాపంతోయం=నూతులలోని నీరు; దీపనాత్ =అగ్నిదీపనమును 

చేయుట వలవ; సారసంతోయం = సరన్ఫులయ దలి.నీరు; నాతివాతళమ్ = 
ఎక్కువ వాతవృద్ధికరముకాదు; చ=మరియుు సాశిదుడమధురము; ' లఘు = 
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లఘుగుణముకలది; తాటాకంతోయం = చెరువులలోనినీరు ; గురు = గురుగుణ 

ముకలది; చాతళమ్ =వాతమును వృద్ధిచేయునది; చెణ్లంతోయం =చెలమల 
లోనినీకు; పి త్తళం=పి త్ర కారక మైనది; | పా[సవణం= సెలయేటియందలి;ఉదకమ్ 
నీరు; దోవవారం=| తిదోషములను వారించును; జాద్భితం=-ఊటల యందలి 
నీరు; మధురండాతీయ నె నది; పితృఘ్నం = పిత దోషమును శమీంప చేయును; 

వాపీజలం ౫  దిగుడువావులలోని నీరు; మధురం = తీయనై నది; 

చ = మరియు; లఘు = లఘుగుణముకలది; నాదేియంతోయం = 
నదీజలము; వాతళం =వాతమును వృద్ధిచెయును; రూక్షం =రూతగుణముక లది; 
చవమరియు; కటుక ం=కటురసనయుక  మెనది; దన్వానూప మహీ డాణాంధన్వ 
= జాంగల దేశమునందున్న ఆనూపదేశమందలి పర్వతములయొక్క; సామి 
ప్యాత్ దగ్గరగా _నుండుటవలన; గురులాఘవం గురు లాఘవములు; తత్ = 

ఆదిఢేక్ = అదిగో చెప్పబడుచున్నది" 

తాత్ళర్భంయము: ఈ భాగము నందు ఎనిమిది విధములై న నీటి యొక్క 
గుణములు వివరింపబడు చున్నవి. కూప జలము జార గుణము కలిగి, పిత్త వర్ణ 

కమై నదిగాను, నరన్సు నందలి నీరు అగ్ని, దీపనము చేసి, కొద్దిగా వాతమును 
వృద్ది చేయదగినదిగాను మరియు స్వాదు గుణములు కలదిగాను, తటాక జలము 

గురుగుణము మరియు వాతమును వృద్ధి చేయునదిగాను, చెలనులలోని నీరు పి 

వరక మయినదిగాను, దిగుడుజానులలోని నీరు మధుర మై నదిగను, డే 

కలది గాను, సెలయేటి యందలి నీరు |తిదోవ పారముగాను, ఊటల యందలి 

నీరు మధురము గాను పిత్త శామకముగాన్తు నదీ జలము, వాతవృద్ధికరముగ 

రూక గుణము కలదిగా, "కటు రనము కలదిగాను (గ్రహించ వలెను, జాంగల 

దేశములో జనించిన కూపాది జలములకు ఎక్కువగా నీటితో సంబంధము లేకుం 

డుట చె బందముండుట చే గురువుగా నుండును. పర్వతములో పుట్టిన నీళ్ళకు 
కొద్దిగా జలముతో నంబంధముండుటచే లఘువుగ నుండును, 

శోలిలౌఖ; జాంగల దేశము నందున్న ఉదకములు లఘు గుణముల్లు 

కలవి, ఎందు కనగా అచట ఎక్కువ నీటితో సంబంధము లేకుండుటవలన 
జాంగల దేశము నందలి పర్వతముల వద్దనున్న కూపముల యందలి నీరు చాల 

తెలికయెనది. ఆనూవ దేశము లందలి కూపొదుల యందలి నీరు గురు గుణము 
కలిగి యుండును. 

బి, న్యా, నూతులలోని నీరు _ శ్రేమ్ణిమును వారించునదిగనుః 
లఘు గుణము గలిగి 'దీవనము చేయునది గను, నుళుతుడు చెప్పెను, (దీవనమనగా 
ఆమమును వచనము చేయక  అగ్నిదీపనము మాతము కలుగ చేసెడిది. 
తటాకములోని నీరు, నుశుతుడు తీపి వగరు రుచి క్రలీగి 
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కటు ఫిపాకము నందునని చెప్పినాడు. చలమలలోని నీరు మథురమై రూతు 

గుణము కలది. అగ్ని దీపనమును కలిగించి కఫవృద్దొ చేయునని సుశ్రుతుడు 

వక్కాణించెను. “నలయేటి యందలి నీరు లఘువు కఫహారము, వాద్యము ద్ప 

నమని పేర్కొ నెను. ఇట్లు ఏడు విధములైన నీటిని గురించిన అష్టాంగ సం|గహ 

మందల వివరణము, ను|శుత మందలి వివరణము, ఛరక ముందరి వివరణము 

వేరు వేరుగా కన్పట్టుచున్నవి. వీటిని గురించిన విపుఖీకరణ ముందు |పస్తావించ 

బడినది. 

మూ! పళ్చిమోదధి గారి థమ వవా యాళ్ళా మలోద కారి॥ 

పథ్యాః సమౌసాత్తా నద్యో విపరీతా _న్తతోనన్ర థా! | 

ఉపలాస్ఫాల నామషేప విచ్చేదై 8 శేదితోదకారి! 

హిమవన్మల యోద్భూ తాః పథాాసా వవచ న తాః। 

|క్రిమి శ్రీ పదవ్భాత్ కంఠ ఖిరో రోగా న్న కుర "లే॥ 

(వతివదార్థ ము : యాః నద్యః =యే నదులు; పళ్ళి మోదధి గారి 

పశ్చిమ సముద్రమును చేరునవియు; శ్రీ ఘవహారి=శీ ఘముగ [వవంహిచునవియు,; 
అమలోదకాః నిర్మలమైన ఉదకములుగలిగియుండునో ; తానద్యః ఆ నదులు; 
నమాసాత్ నం కేపముగా; ప థ్యాః =పథ్యకరములు; తతో౬న్యధా=ఈ నదుల 
కోంశే; విపరీణాః = విపరీత లక్షణములు గలవి (అవథ్యకరములు); హిమ 

వన్మల యోద్భూ తాః -హిమవత్పర్వతము, మలయ పర్వతములయందు పుట్టిన, 

ఉపలాస్ఫాల నా'కేస విచ్చేదై ౩కంకర రాళ్ళ యొక్కా తాకిడుల చేత అడ్డ 
గంపబడి భిన్నములగుటచేత; ఖేదితోదకాః = బాధింవబడిన జలములు( నిర్మలము 

లేన జలములు); పథ్యాః = పథ్యకరములు; చడామరియు; తావన == హిమవ 
త్పర్వతములు మలయ పర్వతమునందు పుట్టిన జలములే; స్థిరాః వనిలిచియుండు 
నవి; కృమిశ్లేపద హృాత్కంత శిరోరోగాన్ ==కృమిరోగము శ్లీపదము రొమ్ము 
నొప్పి కంఠ రోగము శిరో రోగములను; | పకుర్వతే == చేయుచున్న వి. 

తాత్ఫర్యంయు : పశ్చిమ సమ్ముదమును జేరునవియు, త్వరగా (ప్రవహించు 
నవియు, నిర్మలమైన యుదకము క లీగియుండునవి మైన కనదులు సం తేపముగ 
పథ్యకరములు. ఈ నదులకంశే వివరీతలక్షణములు గలవి అవథ్యకరములు. 
పహీమవత్సర్వతము మలయ వర్వతములయందు బుటినవియు, రాళ్ళవె బడుట 
చేత కలకచారి కేటదనమును దః జం ర్ పొంది వేగముగ (వవహి9చుచున్న నదిజలములు 

పథ్యకరములు, బామవత్సర్వతములోపుట్టి యచట నే స్థిరముగ నిలచియుండు 
జలము కృమిరోగము, శ్లీ పదము, రొమ్మునొప్పి, కంఠరోగము, శిరోరోగ 
ములను కలుగచేయును. 

లేల; తాత్పర్యమునందలి విషయమే వ్యాఖ్యానము నందును 
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బి, న్యా. : హిమవత్సర్వతములో పుట్టిన జలమంతయు వథ్యకరమని 
చరకాచార్యుడు చెప్పెను, కృష్ణా|కేయుడు హిమవత్సర్వతములోపుట్టిన జలము 

అపథ్యమని చెప్పెను. ఈ విషయమునే సు కుళాచార్యుడుగూడ (ధువీకరిం 

చెను. ఆందువలన చాగ్భటాచార్యుడు రాళ్ళవై బడి వేగముగా (ప్రవహించు 

హిమాలయములందలి జలములు పథ్యకర ములనియు, [పవహింపక అచటనే 

స్థిరముగానుండు జలము అపథ్యకరమనియు విభజన పూర్వకముగా సిద్దా థీ 

కొరించెను. 

మూ॥ (పాచ్యావన్య పరాన్తోశ్రాడున్నామాని మహేం[దజాః! 

(ప్రదర శ్లీవదాతంశకాన్ సవ్యావింధ్య భవాఃపునః 

కుష్టపా డు శిరోరోగాన్ దోష ఘృ్య్యః పారియా [తేజారి! 

బల పౌరువ కారిణ్యస్యాగ రాంభ (స్త్రీ దోషక్ళత్ | 

(వతివదార్థము : [పాచ్యావంత్యప రాంత్ జ్ఞః = గాడము,మాలవము; 

కొంకణము అను నీదేశములయందు పుట్టిన; మహేం[ దజాః=మహేం[ ద పర్వత 

మునందు పుట్టిన (నదీజలం వానదీజలము); ఉదరల్షీ పదాతం కాన్ == ఉదర ర్డీ పదరోగ 

ములను; దుర్నా మాని = దుర్నామరోగమును (కలుగ జేయును); పునః మరల; 

సవ్యావింధ్యభవాః=సహ్యా వింధ్య పర్వతములయందు పుట్టిన (నదీజలము ); కుష్టు 

పాండు శిరోరోగాన్ =కుష్ణు పాండు శిరోరోగములును; పారియా (తజారి = 

పారియా (త్ర వర్వతమునందు పుట్టిన (నదీజలము); దోపఘ్న్యః = (తిదోషములను 

పోగొట్టును; చవమరియు; బలపారువమ కారిణ్యః బలమును వుంసత్వమును 

(కలుగచేయును); సాగ రాంభరి =సము|దోదకము; (తిదోషక్ళత్ వతిదోషము 

లను చేయును. 

తాత్ఫ్ర్భుము: గాడము,మాళవము,కొంకణము అను చేళశములయందును'ి 

మహం (ద పర్వతమునందును _ పుట్టిన నదిజలము ఉదరరోగము నే పదము” 

దుర్నామ రోగములను కలుగచేయును. సవ్యా వింధ్యపర్వతములయందు పుట్టిన 

నదిజలము కుష్టరోగము పాండువు శిరోరోగములను కలిగించును... పారియా[త 

పర్వతములందు పుట్టిన నదిజలము |తిదోషములను పోగొట్టును. మరియు బల 

మును పుంనత్వమును కలుగచేయును. సము[దోదకము |త్రిదోషములనుచేయును. 

శళిలోఖ : _ |పాచ్యాడ=గొడరదేశము, అవ నీ ామాళవదేశము, అపరా 

నాః =కొంకణ దేశములు, పౌరుషం = పుంసత్వము. తక్కిన వివరములు 

తాత్సర్యాంశములు, 

బి, న్యా. =: ఈ విషయములో చరకా చార్యులు పారియా (త వింధ్య 

సహ్యపర్వతము లందు పుట్టిన నదులజలము హృదయరోగమును కుష్టమును ని పద 

రోగములకుకూడా కారణమగునని నుడివిరి, 
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“పారియాతభవారి” అను వదముళే పారియాతమునపుట్టి | పవహింవక 

నిల్మడగ నిలిచియుండు [హాదాదిజలము [గహింపబడును. అట్టి జలము శిరో 
రోగాదులను గల్లించునని (గహింపవలెను. పారియా[తమునుండి ధారాళముగ 

(పవహించు జలము పథ్యముగనుండును. ఈ విషయమునే వాగ్భటాచార్యులు 

గూడ బలపరచిరి. 

మూ॥ కీటాహి మూత విట్కోథ తృణజాలోత్క- రావిలమ్। 

పంక పంకజ ౩ వాల వాఠ పర్ష్హాది సంస్కృశమ్। 

నూ ర్యేందు పవనాద్భష్టం జుష్టంచ ముద్ర జంతుఖరి। 

అభివృష్టం వివర్హం చ కలుషం న్లూలఫేనిలమ్। 

విరసం గన్ఫవత్త స్తం దన (గావ్యాతి శై త్యతః। 

అనాలి వంచ యద్దివ్య మా ర్రవం [వథమంచ యతీ॥ 

లూశాది తన్తు విణ్యా|త విషమం శ్లేష దూషితమ్ 

తత్కుర్యాత్ స్నాన పానాఖ్యాం తృష్టాధ్మా నో'దరజ్వరాన్। 

కాసాగ్ని సా దాభిష్యంద కందూగండాది కానత 8! 

తద్వర్దయే దభావే వాతో యస్యాన్యప్య శస్యతే। 

ఘన వస్త్ర పరిసా9వై ౩ మద్ర జన్వ్వభిరవణమ్!.. 

'వ్యాపన్న స్యాన్యత పన మగ్న్య్యర్కాయ నపిండకై 8! 

పర్షీ మళాల బిల(గన్టి ముక్తాళతకౌ వలైః। 
వ్యన్త్ర గో మేదకాభ్యాం వాకార వేశ[తసాదనమ్। 

పాటలా కరవీరాడి కునుమై ర్గంధనాశనమ్। 

(పైకివదార్భయు : క్రిటాహి మూత విట్ కోధ తృణజాలోత్క-రా 
విలమ్ =కీట, చిన్న పురుగులు మొదలగు వాటి యొక్క; అహి=సర్పముల 
యొక్క; మూూతచ=మూతము చెత; విట్ మలము చేత; కోధ=మృత శరీ 
రము నుండి (సవించిన నీటిచేత; తృణజాలవతృణ  సమూవాము చేత) 
ఉత్కుర జలాశయముల చేత (ఛాన్యాదుల యొక్క మార్హనము చేత; 
ఆవిలము వకలుపితము చేయబడిన (జలండానీరు); పంక దుర్గంధ యు _క్ర్షమె 
బురద యందలి నిరు; పంకజడాకమలముల యొక్క; * వాలడానాచు యొక్క. 

పాఠ =జలకుమ్మియను సేరుగల నీటియందు బుట్టి తగల యొక్క (ఆకుల చేత 
పుష్పముల చేత కప్పబడిన లేక ఆ నీటివై పరచినట్టున్న ); జలం నీరు; 
నూ ర్యెందు పవనాద్భష్టమ్ = సూర్యుని చం దుని కిరణముల యొక్క వాయువు 
యొక్క స్పర్శ లేనటు వంటి (నీరు); తుద జంతుభిః=కప్పలు చేపలు మొద 
లగు జంతువుల చేత; జుష్టం = సేవింప బడినటు వంటి (నీరు); అభివృష్టమ్ = 
అప్పుడే పడిన వర్షపు నీటితో కలిసిన నీరు; నివర్ణం=ారంగు మారిన నీరు; కలు 
షమ్=ాకలుషితమైన నీకు; స్ధూల ఘనిలమ్ = పెద్ద నురగలుగల నీరు; విరనం=ా 
చెడ్డ వాసన గలనీరు; గన్భవత్త ప్రండాకాచినపుడు దుర్వానన చేయునట్టి నీరు; అతి 
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ఎ తతః =మిక్కి_లి చల్లగా నుండుట వలన; ద_న్హ| గాహి=ావళ్ళు జివ్వుమనున 

ట్టుగా చేయు నీకు (ద_న్తములు పట్టినట్లుగా); అనా_ర్హవమ్ దఆ కాలమునందు వర్షిం 
చిన; యత్ =ే; దివ్యం=ఆకా శోదకము; ఆ ర్రవం=బుతుకాలము నందలి; 

[పథమంచతొలకరి వర్తపు నీరు; లూతాదితన్తువిణ్యా[త విష నంశేష దూపి, 
తను=ాసాలీడు మొదలగు వాని యొక్క గూళ్ళ మల మూతములు విషము 
యొక్క- సంపర్కము చేత దూపితమైన జలము; స్నాన పానాభ్యాంచస్నాన 
పానముల యందు ఉపయోగించుట చేత; తృష్షాధ్యానొదరజ్వరాన్ దప్పి 
ఉదర రోగము జ్వరములను; కానడాదగ్గు, అగ్ని సాదడాఅగ్ని మాంద్యము; అభి 

ప్యుందచ న్మేత రోగము; కండూడాదుళద; గండాదికాన్ =-గండమాలా మొద 

లగు రోగములను; తత్ -ఆ జలము; వర్జయేత్ విడిచి "పెట్టవలయును (సేవించ 

రాదు); అన్యస్యతోయన్య =ఇతర జలము యొక్క; అభావే=ాదొరకని యెడల; 

ఘన వ్యస్త్ర పరసావైెః = ముతక వస్త్రము చేత; వడియగట్టుచేత కుద 

జ న్వ్వభిరకణంచతు[ద జంతువుల చేత రతంప బడును; కుర్యాత్ =-చేయ వల 

యును; వ్యాపన్న స్య వ వికృతి చెందిన; అస్య ఈ ఉదకమును; అగ్ని=ైలఅగ్ని 

చేత; అర్క నూర్యుని చేత; ఆయస పిండ ౨ $=అయః పిండముల చేత; 

తపనండాశకాల్చ బడినది; (పళ_న్తం= [వళ న్తమై నది; పరీ మూల విస| గంధి ముక్తా 

కతక శైవలై ౩=దర్భమూలముల చేత, తామర గడ్డల చేత, ముత్యములచేత, 
చిల్ల గింజల చేత, నాచు చేత న్వచృముగా చెయ బడినది; వస్త్ర గోమెద 

కాభ్యాండావస్త్రముల్కు గోమేదక మణుల చేత; (పసాదనం=స్వచ్భముగా; 
కారయేత్ =చేయించవలెను; పాటలాకరవీరాదికునుమైః = పాదిరి గన్నేరు 

మొదలగు పువ్పముల చేత; దుర్గంధ నాశనం=దుర్వాసనను పోగొట్టుటను; 
కారయేత్ =-చేయించవలెను. 

తౌత్త్సర్భొమయు : నీటియందు నివసించు కీటాణువుల చెత, _సర్చ్పముల 

యొక్క మూత్ర పురీషముల చెత అనేక విధములై న ధర్భ గడ్డి మొదలగు వాటి 
యొక్క రాశి చేత మలినముగా చేయబడిన అనహ్యూమైన దుర్గంధముగల తామర 

జలకుంభి మొదలగు [ద్రవ్యముల యొక్క ఆకుల చేత పరచబడిన లేక మరుగు 

పరచ బడిన సూర్యు చం[దుల యొక్క కిరణములు వడనటు వంటి వాయువు 

మొక్క స్పర్శ లేనటువంటి కప్పలు, చేపలు మొదలగు తుద జంతువుల చేత 

నిండియున్నటువంటి అప్పుడే వర్తి ంచిన వికృతి జెందిన వర్ణ ముకల కాగునపుడు 

వానన వచ్చునటువంటి, వళ్ళు జివ్వుమనునట్లు చయు చల్లదనము కలిగిన, కాలము 

గాని కాలమునందు వరించిన సాలీడు మొదలగు కీటకముల యొక్క మల 

మూతాదులు, విషము చేత దుస్టమైన నీటి యొక్క స్నొానవానాదుల చేత 

దప్పి, కడుపుబ్బరము, ఉదర రోగము, జర్వము మొదలగునవి కలుగును. అందు 

వలన ఆ నీకు విసర్ణించ వలయును. వికృతి చెందిన నీటిని కాచియు సూర్య 

కిరణములు పడునట్టు చేసియు కాల్చిన ఇనుప ముద్దలను. నీటిలో 'వేసియు కుభ 
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ముగ చేయవలయును. చిల్ల గింజలు తామర తూండ్లు దర్భ మూలము గొమే 
దకమణుల చేత నీటిని స్వచ్చముగా చేయవలయును. పాదిరి గన్నేరు మొద 
లగు ఇట్ల యొక్క పుప్వుల చేత నీటిలోనున్న దుర్వాసనను తొలగింప వల 
యును. 

అప్పుడే వర్షించిన జలమును నురుగుతో కూడిన జలమును పురుగులు 
మొదలగు వాటిచే వ్యా_పమెన నీరును అగ్ని సంబంధములేకయే యెండతో 

వేడిగ నుండు జలమును మిక్కిలి చల్ల నై పండ్లు కిట్టికొన చేయు జలమును వర్ణించ 
వలెను. 

భణిలేఖ : కీటకాదుల చేత కలుషితమైన నీటిలో స్నానమును గాని 
(తాగుట గాని చేయుట వలన దప్పి మొదలగు వ్యాధులు కలుగును, “రో ధ"” 

శబ్దమునకు మృత శరీర కేదమని యర్థము. “ఉత్కర” మనగా [గవోది మార్టన 
రాకియని యర్థము (సమూహము, “అభివృష్ట" మనగా అప్పుడే పడిన వర్షపు 
నీటితో కలిసిన నీరు అని అర్ధము. _ దివ్యమనగా ఆకాళోదకమని అర్థము. 
“|వసాదనం" నిర్ములీకరణం -(కుద్దముగా చేయుట). “*ఎరకా” అనగా 
కాళీశ్రిర చేళమునందు “పిత్తీ అనియు సర్వత దళ్లేరక పన్లేరక అను 
"చేర్చతో (పసిద్ద మెనది. మరియు పాటలాది పుష్పముల చేత దుర్వాసనను 

తొ”లగించవలను. 

మూ! పొనీయం నతు పానీయం పానీయే౭న్య[ప్రచేళే। 

అజీర్ణే క్యధితం చా౬| గే స్వే జీన్తే 2_పినేతరమ్॥ 

శ్రీశ బీధిరయం తపేత్వ బీన్తే శిరిరం “త్యజేక్! 

(వోతివదాల్గ్యము : _అన్య[పదేశ జేపానీయే = అన్య[వచెళ జనిత జలము; 
అజీ ర్ధేసతి= జీర్ణ ముకాకుండునవుడు; నతుపానీయం పానము చేయరాదు; తథా 

జలక్సే; ఆ మే హఅపక్వజలము; అబీ = జీర్ల ర ముకాకుండునవపుడు; క ధితం = 

కాచబడినవీరు; నసేయమ్ = = తాగరాదు; తథావఅక్సే; వక్వేవహకా చిననీరు; 
బీర్రేం పి =జీర్ణమెనప్పటికి; క్వధితమ్ = కాచిన; జలం=ానీరు; నపేయమ్ = (తాగ 
రాదు; వషచవీధిః =ఈక్రమమే, ఫీ ళ = ఆమవక్వజలములకు; త స్తేతు అజీర్ణఏవ=ా 

కాచిననీరు జీర్ణమై తే; శిశిరమ్ = చల్లనినీరు; త్యజాత్ వదలి"పెట్టవలయును. 
తాత్భ్రర్భొము : తాగినజలము ఇతర (వచేశములయందలిచై. నను జీర్ణ 

ముకానప్పుడు ఇంకో |పబేశమునందలి నీటిని పానముచేయ రాదు(అనగా కూపోద 
కమును పానము చెసి తర్వాత అది జీర గర్భము కాకుండునపుడు తటాకోదకమును 

(తాగరాదు. ఇళ్లు తటాకోదకము పానము శేసిన తర్వాత నదిజీర్ణము కాకున్న 
కూపోదక్రమును పావము చేయరాదు) మరియు పానము చేయబడీన కీతో దకము 
జీర్ణము కాకుండునవ్పడు ఉష్ణోదకమును, పానము చేయబడిన ఉప్టోదకము జీర్ణ 
'మెయుండునప్పుడు కీతోదక్షమును పానము చేయరాదు. (ఒకే “విధమగు ఉదక 
మును పానము చేయవలయును,) ఈవిధి 'కొగిచళ్లారిన యుదకమున'కే ఉపయో 

న 
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గించును.  కాగిననీరు జీర్ణ ము కాకుండునపుడు కీతోదకమును (కాగఛాదు' 

దపివలన నుదకము నధికముగ పానము చేసినచో ఆరోగ్యవంతునికి గూడ 
శ్లేషశ్చిపి త్తములు వృద్దిచెందును. జ్వరితుడు శీతోదకమును పానము చేసినచో 
అగ్నిమందగించి జ్వరము విశేషముగ వృద్దిచెందును. 

ళళిలోల: |తాగదగిననీరు ఇతర [పదేశములందు బుట్టిననీరు జీర్ణము 

కానియెడల అన్యజలము పానయో గ్యముకాదు. విజాతీయ మైననీరు (తాగిన తరు 

వాత అది జీర్ణ మగునంతవరకు ఇతర[త వున్నటువంటి యేజలమును (తొగరాదని 

భావము,  యొటులనగా బావీ యందలి నీరు (తాగినతర్వాత అది జీర్ణము కాన 

పుడు తటాకజలమును |తాగరాదు. ఇన్హై తక్కినవిగూడ తెలియవలెను. 

మూ. పానీయం (పాణినాం (పాణా విశ్వమేవచ తన్మయమ్॥ 

అతో౬శ్యన్న నిసేధన క్వోచిద్వారివార్యశే॥ 

ఆస్యశోషాంగ సా డాద్యాకళ్ళిత్యఠ్వాత లా భత ౭? 

నహితో యాద్వినా వృత్సిః స్వస్థ స్య వ్యాధి త స్య వా॥ 

(వతివదార్థము : పానీయమ్=|తాగుటకు యోగ్యమైన జలము; పాణి 

నాం=ా|[పాణులక; (పాణాఃడా|పాణములు; చడామరియు; విక మేనా స్థావర 

జంగమాత్మకమగు [పపంచమే; తనగయమ్ = నీటితోకూడినడి; అతఃడాఅందు 

వలన; అత్య న్తనిషేధేన = మిక్కిలి నిషేధముగ; క్వచిత్ వారి ౫ వవిధమైననీరు 

నవార్య లే = వారింపబడదు (నిషేధింపబడదు); తదలాభతః = నీరు ధొరుకకః; 

పోవుటవలన; ఆస్య శోష = నోరు ఎండిపోవుట; అంగసాద = వళ్ళునొప్పులు; 

ఆద్య్యాః = మొదలగునవి, సంభవంతి; తోయాద్వినా నీరు లేకుండా; స్వస్థస్య ఇ 

ఆరోగ్యపంతునికి; వా = లేక; వ్యాధితన్య ==రొగికి; వృత్తిః=వర్తనము; (జీవ 

తాత్న్రర్యము : సర్వ (పపం చమునందు నివసించు చున్న (పాణు లకు 

మంచినీరు లేని యొడల జీవించుట దుర్గ్హభము. మంచినీటి వలననే నర్వ 

(పాణులు జీవించుచున్నారు. స్థావర జంగమాతగ్రిక్యమైన (పపంచ మే జలమయమై 

యున్నది. కాపున యెట్టి జలమైనను విధి నిషేధములతో కూడి యుండునే. 

కాని పూర్తిగ నిషేధింప బడదు. నీరు లభించని యెడల నోరు ఎండి పోవుట, 

శరీరమంతయు పోట్టు మొదలగు కృ(ఛ్చ వ్యాధులు సంభవించి శరీరమును పీడిం 

చును. ఆరోగ్యవంతుడు గాని, రోగిగాని మంచినీరు లేకుండ జీవించ జూలరు, 

కోళిలోల : (తాగు నీరు ఆవ్లోదమును కలిగించును. స్థావరజం గమములు 

సరషము జల మయమెనవిదయీ. యెందు వల్ల ననగా ఆరో గ్యవంతునికి వ్యాధివం 

తునికి గూడ నీరు లేకుండా జీవనము లేదు, 
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మూ॥ కేవలం సౌవధం పక్వృమామ ముష్టం హితం చ తత్ | 

నమీక్యు మా[తయా యు క్ర మమృతం విషమన్యభా। 

(వతివదార్థము : శేవలండా|త్రాగుటకు యోగ్యమైన కేవల జలము, 
సావధం =ఓవమధులతో మి|శమెన జలము; పక్యడావక్వము చేయబడిన లేక మర్ల 
కాచిన జలము; ఆమడాజొవధము లేకుండ కాచిన జలము; ఉప్ష=ామర్గ కాచిన 
నీరు; మా(తయాడాశా, స్త్రము నందు చెప్పబడిన |వమాణముతో; యు కమ్= 
కూడిన; జలండానీటిని; సమీత్యు = బాగుగా పరీకించి; యత్ =యేది; ఉపయు 
జ్యతే డాఉపయోగిం చబడు చున్నదో; తత్ =ఆ జలము; హాతమ్ =హితమైనడి; 
చ డామరియు; అమృతమ్ =అమృతముతో సమానమైనది; అన్యధా=ాఅట్లు కానిది; 
నీషమ్ =విషముతో సమానమైనది. 

తొత్స్రర్భొయు : (తాగుటకు యోగ్య మైన జలము 5 విధములుగా 
నిరేశించబడినది. (తాగుటకు ఉచితమైన జలము జొవధములు కలిపిన నీరు 
వక్వము చేసిన నీరు, జౌొవధము లేకుండ కాచిన నీరు, వేడి నీరు, మరల కాచిన 
వీరు అని ఈల్ విధముల న నీకు |వమాణముతో స్నాన పానాదులకు అనగా 
జావ్య్యా [పయోగ అంతః పయోగములలో ఉపయోగించిన యొడల అమృత 
తుల్యముగా నుండును, శా స్త్రవిరుద్దమైన ఉదకము విషతుల్యమై నదిగా పరిగణింప 
బడుచున్న ది. 

లలలోఖు ; ఆవస్థానుసారముగా ల్ విధములైన నీరు చెప్పబడు చున్నది 
1. కెవలమ్, 2. సౌవదమ్, లీ. పక్వమ్, 4. ఆమమ్, 5.ఉష్ణమ్, ఈ నీటిని 
మా తా_వమాణముగ వర్యాలోక్షన' చేసి సేవించిన యొడల అమృత తుల్య 
మనియు అట్లు కాకున్న వివ సద్భశమనియు చెప్పబడినది. 

మూ॥ అతి యోగేన సలిలం తృమ్య తో౭౬పి [వయోజితమ్! 

(పయాతి శేష పిత్తత్వం జ్వరితస్య వి శేవత8। 

వర్మయత్య్యా మతృన్ని[దాతం (దాధ్యానాంగ గౌరవమ్! 
కాసొగ్ని సొద హృల్లాన [పసేక శ్వాన పీనసాన్। 

(వతి వదార్థము : తృమ్యతోఒపిడాదప్పి గొన్న వానికి కూడ; అతి 
యోాగేన=ఎక్కువ పర్యాయములు; సలిలమ్ నీరు; పయో జితమ్ =|[వయోగిం 
పబడిన న్షైతె; పిత్త శేమ్ముత్వమ్ =పి త్త శేష వికారములను; | పయతి =పొందిం 
చుచున్నది; విశవతః = విశేషముగా; జ్వరితస్వడాజ్వ్యరితునికి; ఆమడాఆమమును; 
త ట్ వాదప్పిని; నిదావని దను; తం(దడాజాడ్యమును; ఆథ్మానడాకడుపుబ్బ 
ఠమును; అంగ గౌరవమ్ =ళరీర గురుత్వమును; కాస దగ్గును; అగ్నిసాదవ 
అగ మాంద్యమును;హృల్హాస=ా ఓక రింతలను, | పసేక == నీరూరుటను; భాస = 
స. (బుసను); పీనసాన్ దుష్ట (ప్రతిశ్యాయాదులిను; వర్థయతి వృద్ధి 
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తాత్తృర్యూయు : _దప్పిగొన్న వానికి కూడ అధికముగ పలుమార్లు నీటిని 

(తాగించిన యెడల పి_త్తశ్లమ్మవికారములు ని చాదులు వృద్దిచెందును. 

కోళిలోఖ : ఎక్కువగా దప్పికొన్న వానికికూడ పి త్తశ్లైషరి వికారములు 
సంభవించును. విశేషముగ జ్యరితునికి ని_దాదులు వృద్దియగును. హృల్థాన 
మనగా నోటిజల్లుతోకూడిన ఓకరింతలు అని అర్థము (సపసేకోహృద యోశ్షై- 
శంహృల్లానం)[పసేకః = న్వతం(తముగ వుమ్మి వేయుట అని అర్థము. సక 

న్వతం|త ఏవతచ్చష్టీవనమ్. 

బి,న్మాం. : జ్వరమునందు ఆమదోషము, ఆమాజీర్ణము, ఆమవాతము 

మొదలగు వ్యాధులలో ఎక్కు_వనీటిని (తాగకూడదు. దప్పి ఎక్కువగా వున్న 

పృటికిని పలుమార్లు దస్పియగు చున్నపుడుగూడ నీరు ఎక్కువగా (తాగినప్ప 

టికిని దప్పిచల్లారదు. అవస్థానుసారము ఆ స్థితిలో కొద్దికొద్దిగా నీరు తాగ 

వలయును. వాత వృద్దివలన పుట్టిన వ్యాధులలో చల్లనినికు (తాగినప్పటికి దప్పి 

ఎక్కువగుశేగానితగ్గదు.వినూచియందుగూడ నీరు [తాగుటనలన దప్పిచల్లారదు. 

ఈ స్థితిలో కొద్ది [పమాణములొ పలుమార్జు నీటిని వువయోగించవలెను. శైవ శ్రి 

పిత్తమనగా అన్హుపిత్తము. భావ(పకాళకారుడుగూడ ఆమ్లుపి త్త నిదానములో 

ఇల్లు చెప్పెను, | 

తతో మూర్చా ౬రుచిళ్చ్టిః ఆఅస్యంచశిరోరుజా 

(ప నేకో ముఖమాధుర్యం శ్లేమ్మ పిత్త స్యలక్షణమ్॥ అని. 

మూ॥  పాకేస్వాదు హిమం వీర్యే తదున్నమపి యోజితమ్! 
తస్మాదయోగపానేన లాఘవాన్నవియో జయేథ్ ॥ 

(వతివదార్థము : తత్ = ఆ శీతజలము; ఉప్పమపి = వేడిదై నప్పటికిని; 

పాకే=పాకమునందు; స్వాదు=మధురము; వీరే =వీర్యమునందు; హిమమ్ = 

కీత్రమై నదిగా; యోజితమ్ = అంగీక రింపబడినది; తస్మాత్ =ఆ కారణము వలన; 

అయోగపానేన = న్వల్పజలపానముచేత; లాఘవాతి = న్వల్పమగుటవలన,; ' 

నవియోజయేత్ =వదలి'పెట్టకూ డదు. 

తాత్భర్భము ; చల్ల నిటివలె వెడిధీరుగూడ పాక్షమునందు మథురము 

వీర్యమందు శీతముగా అంగీకరించ బడినది, మరియు కొద్దిగా |తాగుటవలన 

లఘువుగా వుండును. త్వరగా పొకము చెందును. అందువలన యొట్టిపరిస్టితిలో 

గూడ వేడినీరు విడువగూడదు., 

కొలిలేఖి : జలములన్నియు మథుర విపాక్షము చెందునవియే. ఆందు 

నలన గోరు వెచ్చనినీరుగూడ శీశ్రవిర్య మైనదిగా అంగీకరింపబడినది. . 
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మూ॥ ఆమ విష్టజ్ఞయోః కోప్షః నిప్పి ఫొాసోఒన్యపరిపి బేత్ | 

యావత్యః శక్లేదయన్య న్నమతి క్లేదో౭_గ్ని నాళ నః॥ 

చిబద్దః కఫవాతాభ్యాం ముకామాశయబన్దనః 

_ వచ్య'లేశి [ప్రమావోరః కోప్టతోయ।[ద పీకృతః 

(వతివదార్థము : ఆమవిష్టబ్ద యోః =ఆమా జీర్ణ వివ్భజ్లాజీర్ణ ములయందు; 

నిష్పిపాసో ౬పి = = దప్పిగొననివాడుకూడ; కోష్టంఆపర్ = = గేరు వెచ్చని నీకు; 

పిబేత్ = [తాగవలెను. యావ న్యః=౭యెంతనీరు; అన్నం=అన్నమున్వు శ్లేద 
యంతి=-తడుపుచున్న చో; అతిళ్లేదః = ఎక్కువ దవముతో కూడిన అన్నము; 
అగ్ని నాశనః = జఠరాగ్నిని చెరచును; కఫవాళాభాన్టిమ్ = = కఫవాతములచేత; 

విబద్దః=అడ్డగింప బడినదై, కోప్పతోయ। దవీకృతః గోరు వెచ్చనినీటితో పలు 
చగా చేయబడినచై ; ముకామాశయ బన్టన = బంధింప బడిన ఆమాశయము 

నుండి విడివడినదై.; &ప్రం=శీ|ఘముగా; 'పచ్య శే =పచింపబడుచున్నది. 

తాజ్చ్రర్భోము : ఆ మాజీర్ల వివ్చజ్ఞా జీర్ణములయందు దప్పి లేకున్నను గోరు 

వెచ్చని నీటిని [తాగుచుండవలెను. ఏంత " ఉదకము అన్నమును ఆర్ష్రముగా 
చేయునో అంత జలమును పానము చేయవలెను. ఎక్కువనీరు [తాగిన యెడల 
అగ్ని మాంద్య మేర్చడును. 

భలిలేఖి : ఆమం=( శ్లేష్మణోవవాతజఠరత్వాదజీర్ల్ణమన్నమ్) అనిఅర్ధము: 
విష్టబ్దమ్ = వాళాజీర్లమ్. 

ఖావార్థము: కఫవాతములచేత అడ్డగింపబడిన అన్నము జీర్ణముకాక ఆమా 

జీర్ణ విష్టబ్ఞాజీర్ల ములను కలిగించును, ఈ (ప[కియ ఆమాశయమునందు జరుగు 

చున్నది. “గోరువెచ్చని నీరు |తాగుటచేత ఆమాశయమునందు ఆ_న్హ9 ముల 
యందు రుద్దమైన ఆమము జీర్ణ ంపబడి నైదధోవములకు గమనాను కూల 

వ్యాపార మేర్చడును, అనగా" విష్ట్వూజీర్హమందు, అడ్డగింపబడిన ఆహారము 

ఆ _న్తములలో నికి వెళ్ళి పాకము ఇందును మరియు ఉన్పజలము ఆమాశయము 

నందు పిండిభూతమైన ఆహోరమును (దవ[పాయముగా యును. అందువలన 

నుగమముగా దవీభూత మైన ఆహారమును ఆ న్హ)ములలోనికివెళ్ళి పాకావస్థను 
చెందును, 

మూ॥ అనవస్థిత దోషాగ్నేర్వారధి తీణబలన్యచ॥ 

నాల్పమవా్యమముదకం హితం త ద్ది_త్రిదోషకృత్ | 

శేజసః (పతిపడా త్వాన్సండాగ్నిర్వర్డ యజ్ఞలమ్ | 

స్ర్వ యెవత ఛాన్యన్థ ప్రీవొ వి[దధి గుల్మనః। 

పాండూదరాతీ సారార్శో |గవాణీ ళోవళోఫినః 

కామ మల్పమశ కొతుం వేయమౌషధ సంనస్క్బ్బృతమ్ 

బు లేశరన్ని దాఘా భ్యాం వి బేత్ శ్వన్థో౭.పి శాల్సిళ ౭ 
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(్రకివదార్గములు : _ అనవస్థితదోషూగేషః == వాతాది దోషములు జాఠ 
రాగ్ని విషయముగ నుండు వ్యాధితునికి; చ=-మరియు; వ్యాధి తీణ బలన్య వ 
వ్యాధియే కారణమె తీణించు బలము గలవానికి; అల్బమహ్యా మముదకమ్ = 

కొద్ది |ప్రమాణమైనను వట్టి నీరు; నహితమ్ =వథ్యము కాదు; తద్ది=ాఆ 

అసంస్కత జలము; |తిదోవక్ళత్ =మూడు దోషములను వృద్ది చేయును; 

'తేజనః = అగ్నికి; (పతివక్షత్వాత్ =విరోధియగుట వలన (జలము) మంచాగ్నిః= 

సన్నగిల్సిన జాఠరాగ్నిగల మానవుడు; జలం = నీటిని; వర్జయేత్ =విడువవల 

యును; తథా అశు నర్వం (జలమ్); అపి వకూపాదుల యందలి నీటిని కూడ; 

వర్జయేత్ విడువవలెను న్వన్థ = అభిష్యందమను “చేకుగల నేత రోగము; 

ఫ్లీహి == ప్రీ పోదరము; వి(దధిడావి[దధి రోగము; గులిినః =గుల్టురోగికి; 
పాండుపాండురోగము, ఉదర=ైఉదరరోగము; అతిసార = అతిసార రోగము; 

అర్శ == అర్శరోగము; (గహిణీవ|గహిణీ రోగము; శోష =శోవ రోగము; 

శోఫినః=ాకోఫ రోగికి; సర్వమేవ జలండానీరు గోరువెచ్చని నీరు; నహితమ్ = 

మంచిదికాదు; తతః =అందునలన, వర్జయేత్ దవిడువ వలెను;అశ క్తాతువళ _్తిలేని 

వాడై నయెడల; జొవధ సంనస్మృతమ్ దా తగిన జఊొవధములయొక్క సం యోగము 

చేత సంస్కరింపబడిన; అల్బమ్ ఉదకమ్ న్వల్పమా| తతో గూడిన వై, జలమును; 
కామం కోరికకు తగినట్టుగా; "చేయమ్ = (తాగదగినది; స్వస్థ్ర్వ్వా౭పి = ఆరోగ్య 

వంతుడై నప్పటికిని; అల్బళః కొద్దిగా; చేయమ్ = |తాగదగినది; బుతశరన్ని 

చాఘాభ్యామ్ బినాో=ాశరద్ (గీష్మ బుతువులను విడిచిపెట్టి. 

_ తాత్బర్భాము ; మిధ్యాహార విహారాదులచేత వాత పిత్త న్లష్యిములుజాఠ 
రాగ్ని విషమముగా నున్నపుడు, రోగములచేత దుర్చల శరీరుడుగా నున్నపుడు 
కొంచమైనను మంచినీటిని |తాగరాదు. [తాగిన యెడల ఆ జలము వాత పిత్త 
శ్రేష్మలను వృద్ధి పరచుటయేగాక జాఠరాగ్ని కిమరింతవిషమమునుచేకూర్చ గలదు. 
నీరు అగ్నికి బద్ద శత్రువు. అందుకొరకు మందాగ్నిగల మానవుడు నీటిని 

(త్రాగరాదు. ఉప్ష్య జలమును కొద్ది కొద్దిగా |(అాగవలయును., అభిమ్య నాది 

రోగములచే పీడింపబడుచున్న రోగి అన్ని విధములై న జలములను విడిచి పెట్ట 
వలయును. కోరికను బట్టి దప్పిక చల్హారుటకు సంస్కరింపబడిన నిటిని కొద్ది 
కొద్దిగా |తాగవలెను. ఆరోగ్యవంతుడు గూడ శరత్ (గీషర బుతువులను వదలి 
ఇతర బుతువులలో చాలా కొద్దిగా జలపానము చేయవలయును. శరత్ |గ్లీవి 
బుతువులలో కడుపునిండా నీరు |త్రాగినప్పటికిని ఆ జలము పాకమగును, 

ఎందుకనగా ఆరెండు బుతువులు ఉప్ప కాలములు, అందువలన ఆరెండు బుతువు 

లలో ఎక్కువ నీటితో అవసరముండును. 
._ కి 

కోలిలోఖి కై వ్యాధులచే బలక్షయ 'మర్చడినపుడు _అ్మవ్యాధి[గన్తుని 

ఆమజలము (తిదోషములను వృద్ధి పరచును. అక్లే _ మస్టాగ్నిగల మానవునికి 



156 అష్టాంగ సం|గవా వ్యాఖ్యానము 

కూపతటాకాదుల యండలి నీరు పక్వము చేయబడిన నీకు ఎక్కువ [పమాణ 
ములో వదలి "పెట్టవలయును. 

మూ! భక్త న్యాచె జల౦ పీశ మగ్గి సాదం కృశాంగతామ్। 

అ నై కరోతి నూ లత్య మూార్గ పంచామాళాయాక్ కఫమ్॥ 

మశ మభఖ్యాంగ తాం సామ్యం ధాతూనాం జీరణం నుఖమ్! 

(వతివదార్థము : తత్ జలం=ాఆ ఉదకము; భ_క్తస్యా ౬ చె౭ఊభోజన 

నమయమునకు ముందు; పీతం=ాపానం చేసిన; అగ్ని నాదం =అగ్ని మాంద్యమును; 

కృశాంగళాం = కార్యమును; కరోతి =చేయుచున్న ది; అ న హభోజనము 

ముగిసిన తర్వాత, పీతండాతాగిన జలము, న్గూలత్వం=ళ రీరఠమునకు స్టాల్య 
మును; చడామరియు; ఆమాళశయాత్ =అమాశయమునకం శు సె భాగమున; 
కఫం = శ్లేషగ్చివృద్దిని; కరోతి=ాచెంయుచున్న ది; మ థ్య భోజనమునకు మధ్యన; 

పీతంచ[ఆాగిన నీరు; మథ్యాంగతాం = మథ్యమ స్థితిని; ధాతూనాం సామ్యం 
ధాతువులకు సామ్యావస్థను; సుఖమ్ =నుఖముగా; జీరణం=ాజీర్ల మును; కరోతి = 
చేయుచున్న ది, 

తాత్ఫర్యంము : ఈ శ్లోకములో భోజన ననుయములో ఆదిమధ్యఅంత 
కాలములలో [తాగిన నీటివలన కలుగు (పయోజనములను వివరించుచున్నారు. 
భుజించుటకు ముందు నీటిని |తాగుటవలన మందాగ్ని శరీరము క ఎ్రశించి పోవుట 
సంభవించును, భుజించిన తర్వాత తాగిన జలము శరీరమునకు స్వాల్యమును 
కలిగించును. ఇను ఆమాశయమునందును ఆమాశయ వై భాగమునందలి ఉరస్సు 
కంఠము శిరస్సులో కఫవృద్ధిని చేయును. భోజన మధ్యమున నీరు (తాగిన 
యెడల శరీరమును మధ్యమ స్థితిలోనుంచి (కృశత్వమును సూలత్వమును కలి 
గించక) రనరక్తాది ధాతువులను సమస్థితిలో నుంచును. మరియు నుఖముగ 
ఆ నీరు శ్రీర్ణ మగును. (అనగా భోజనము యొక్క. ఆద్యంతముల యందు నీటిని 
(తొగరాదు, భోజన మధ్యములో మా|తమే జలపానము ఆరోగ్య పదముగా 

నుండును). 

ళళిలేఖ: తాత్చరా్యంశ మే పొందుపరచబడినది. 

మూ॥ శీతం మదాత్యయగ్గాని మూళ్ళా చగ్గి శ్రమ [భమాన్ । 

తృప్టోవ్న దావా ఫితా నృగ్విషాణి చ నివాన్ని తశ్ | 

(వతివదార్థము : తత్ శీతం అమ్భ్బు=ఆ చల్లని నీరు; మదాత్యయ = 

మచదాత్యయరోగము = గ్లాని, [శమచేత గలిగిన దార్భల్యము; మూర్చ =మూర్భ 
(స్మృతి 'దఫ్పట,) (సొమి) ఛర్జిమవాంతి; [కమడాఅలసట;  |భమాన్ =|భమ 
రోగములను (తిరుగుడు); తట్ వెదప్పి; ఊహషాస్త = వేడినిట్టూక్సు; దాహా = 

శ్ 
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తాపము; పి త్ర=పి త్త వికారము; అస) రక్త వికారము, విపాణి=విన ._..వికా 

రములను; నిహా _న్తీి=నాశము చేయును. 

తాత్స్రర్భూయు : ధీత్ర జలము మదాత్యయాది రోగములను నాశనము 

చేయును. 

కోశిలోఖ: చావా అనగా ఉప్ట కాలము చేత వేడియెన ఆవోరాదుల 

చేత పర్ప్చడు దానిని ఉప్ప దాహఃయని యందురు. 

బి, వ్యా: ఊపు యనగా చెమటలు ఎక్కువగా పట్టుట, లోపలనున్న 

వేడి చేత స్వేదము ఉత్పన్నమగును. అప్పుడే అ నృర్దాహి యేర్చుడునూ. మరియు 
ఉఫ్ఫ జనిత దాపహాము శీత జలముతో శాన్తించును. కాని విషూచియంచేర్పడిన 
దాహము వేడి నీటితోనే శాన్లించును కాని చన్నీటితో శాన్ల్తించదు. 

మూ! శ&ీణ పొద (తిభాగార్థం 'దేళరు గురు లాభువాత్ ! 

కథితం ఫేన రహిత మవేగ మమలం హతమ్ 

హిథ్యాధ్మానా నిల శేమ్మ తట్ శాస శ్చానపీనసే | 

పార్శ్వ శూల మమేదస్సు సద్యః శుద్దెనవజ్వ రే; 

దీపనం పాచనం క ౦థ్యం అఘువ సీ విశోధనమ్! 

(వతివదార్థిము : దెళర్తు గురులాఘవాత్ దేశ బుతు గురు లాఘవముల 
వలన వికల్చ్య కల్పించి; కీణపొద, (తిభాగ అర్థమ్ =పాదహీనముగ, [తిభాగ 

హీనముగ, అర్జభాగముగాగల; "ఫేన రహితం =నురుగు లేకుండ; కంథితం= 

కా చబడిన; అమలం హన్వచ్చమైన (నిర్మలమైన); జలండానీరు; హితమ్ = పథ్య 

మైనది; చ=మరియు; హిధగ= ఎక్కిళ్ళు; ఆధ్మాన = కడుపు బృరము; అనిలవ 

వాత జనిత రోగములు; శ్రైమ్మడాకఫ జనిత రోగములు; తృట్ డాదప్పి; కాస = 

దగ్గు, శ్వాస, బుస, పీనసే - |పతిశ్యాయము నందు, పార్భ్వశూల=ాఇరు పార్శ్వ 
ములయందు నొప్పి; అమహఆమజనిత రోగముల యందు; మేదస్సు = మేదో 

ధాతు గత రోగముల యందు; నద్యః శుద్దేడాఅప్పుడే చేసిన వమన విశేచనాది 
సం శోధనమునందు; నవజ్వ ర =నవజ్వరము నందు; హితంచపథ్యమైనది; చ= 
సురియు; దిపనండారిపనమును; పాచనం=పాచనమును; -క్రంఠ్యం =కంఠ రోగ 

నాశకముగగు, లము =లఘువుగను, బ _స్పీవిశోధనమ =మూ[ తాశయమును శుద్ది 

చేయునదిగను; భవతి అగుచున్నది. 

తౌత్సర్భుయు : వేడినీరు తయారు చేయుటకు విధి, వేడి నీటి గుణములు 

చెప్పబడుచున్న వి. 

1. తీణ పాద=ై4 భాగములు జలము, తి భాగములు మిగుల్చుట. 

వ, (తీభాగవైలీ భాగములు జలము 1 భాగము మిగుల్చుట, 
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వీ, అర్థ 34 భాగములు జలము, 2 భాగములు మీగుల్నుట. 

4. క్వథితమ్ == 1, 2 మార్లు మర్ల గాచుట. 
య (ap) 

ఇట్టు సంస్కరింపబడు జలము "బళ (ఆనూప జాంగల సాధారణ) మును 

బట్టి బుతు ( హెమంతాది బుతువులు) విభాగమును బట్టి మరియు నీటి యొక్క. 
గురు అఘవులను నిర్ణయించి ఉపయోగించ వలెను. నీటిని కాచునపుడు నురుగు 

మలినము లేకుండునపుడు అది పథ్యకర మైనదిగా (గ్రహించవలెను. ఇట్టి జలము 
హిక్కాది రోగములను శమింపచేయును, మరియు మూ(తాశయమెన విని 
గూడ ళోధించును. స్వచ్చమైన జలమును కాచునపుడు నురుగు రాదు. నురుగు 

వచ్చిన యెడల అది స్వచ్చ జలముగా పరిగణింప బడదు. పక్వు జలము శీతల 
మైనను పానయోగ్యమగును. 

కోళిలోఖ : యే జలము దేశమును బట్టి బుతువునుబట్ట గురు లఘవు 

లను బట్టి కీణ చతుర్భా గముగ కాచవలేను.. (4 భాగములు నీరు 1 భాగము 

మిగుల్చుట). ఒక్క గురువుగా నున్న జలము వీణ (తిభాగము (కీ భాగముల 
జలము 1 భాగము మిగుల్చుట) స్వల్ప గుణము గురువుగానున్న అర్హ కీణముగా 
(4 భాగములు నీరు 2 భాగములు మిగుల్బుట) కాచవలెను. ఆ నీరు అగ్నితో 
త_ప్ప్వమెనప్పటికి నురుగారని యెడల ఆమ జలముగా సేెలునుకొన వలెను, 

నురుగు లేనిది కాచినదియేయగును. కాచబడిన నీటికి కాచునపుడు పొంగు 
రాకుండుట స్వచ్చముగా నుండుట (నిర్మలము) లక్షణము. కాచిన హిక్కా 
దులను శమింప చేయును. మరియు దివనము ఆమ దోషము పోగొట్టును. స్వర 
భంగమును పోగొట్టు శరీరమునకు శతేలికదనము నిచ్చి మూ[తాళశయమెన వ న్గిని 
శోధించును. నవజ్వరమనగా సామ జ్వరముగా నిర్ణయించవలెను. 

మూ॥ పొషాణ రూప్య మృ ద్రేయ జతు తాపార్మ్క తాపితమ్॥ 

పానీయ ముఫ్ఫం శీతం వా |శ్రిదోషఘ్నం తృడ ర్లిజిక్॥ 

లఘ్వ రూతం (క్రమమఘ్నంచ తోయం క్వథిత కీతళమ్ | 

సంనగై పిత్త కఫయేః సన్నిపాతేచ ళనస్యతే! 

తోయం వహ్ని గుణ (భ్రష్టం పాశేఒన్లుం సర్వ దోషకృత్ ॥ 
భ వెత్చర్యుమితం తచ్చ 

(పలివదాల్డ్ము * పామాణవఅగ్ని త_ప్పమెన రాయిచేత; రూప్య = 
వెండితో; మృత్ మట్టితో; "హేమ బంగారముతో; జతుడాలక్క_తో (లక్కొ-ను 
అగ్ని సంస్కారము చేసివై చిన); తాపహఅగ్ని యొక్క వేడితో; అర్క =సూర్య 
కిరణములతో; తాపితండావేడి చేయబడిన; పానీయమ్ పాన యోగ్యమైన; 
తోయం =జలము; ఉప్ణమ == వేడిదియెన; వాడాలేక; శీతంచచల్లనై నది. 
(తిదోషఘ్నం=ావాత పిత్త శ్లహ్యలను శమింపచేయును; తృడర్తిజిత్ =దప్పిని 
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శరీర వేదనను జయించును, క్వథిత్ శీతలమ్ =కాగి చల్లారిన; వర్యుషితం చైబహు 
కాలముంచబడిన; తోయం=ఆ జలము; లఘు =లఘవుగా నుండును; అరూ 

కమ్ = రూక్షముగా వుండదు; చైామరియు; క్షమభఘ్నమ్=గ్గాని పోగొట్టును, 

పిత్త కఫయోడాపిత్త కఫముల యొక్క; నంనళై =నంనర్షమునందు; చడామరియు; 
సన్ని పాతే=|తిదోష. సన్నిపాతమునందు; శన్యతే = (పశ _స్తమైనది; వహ్ని 

గుణ (భష్టమ్ =అగిన్నతప్త పమైన గుణముల నుఠిడ్ (భష్టమైన; తోయం నీరు; 

పాకేzావ రీణామమునందు; ఆమ్హమ్ =ఆమ్లుమెనది; సర్వ దోషక్ళత్ = = వాయువు 

మొదలగు నమ_స్స దోవములను వృద్ది చేయునదిగా; భవేక్ =అగును, 

తాత్ళర్ళుము : అగ్నిలో వేని కాల్చిన రాళ్ళతో, వెండితో, మట్టితో 

లేక ఇటుకతో, బంగారముతో, అగ్నిలో తమైన లక్కతో. లేక ఎండలో 
"పెట్ట సూర్యకిరణములతో వెడిచేయబడిన జలము, వేడిగా నున్నపుడు గాని 

చల్లారి చల్లగా నున్నపుడు (దోవ. శామకముగా, లఘువుగా,రూత్షము లేకుండు 

నదిగ గ్లానిని పోగొట్టునదిగ శరీరవేగము రూపుమాపునదిగ  ద్విధోష సంసర్గ 

ములో నన్నిపాతములో కూడ (పశ _స్పమెనదిగా చెప్పబడినది. కాఛబడిన జలము 

1, 2 దినములు ఉంచబడిన కై న అగ్నియొక్క దిపన పాచనాది గుణములనుండి 

(భష్టమగుచున్న (దీవనపాచనాదిగుణములు ఆ జలములో నుండవని తాత్పర్యము, 

పరిణామమునందు గూడ ఆ జలము ఆమ్సపాకమును చెంది వాయువు మొదలగు 

సమ_స్త దోషములను వృద్దిచేయును. 

ళళిలోఖ ; పాపాణాదులచేత త_ప్పమైన జలము అప్పుడే వేడిచేయబడి 

చల్లార్చిన జలము (తిదోషళామకము దప్పిని చల్లార్చునదిగా కూడ అగును. వై 
చెప్పబడిన భాగములయందు, శీతజలము వాత శ్రే మ్మలను వృద్ది చేయునని చెప్ప 

డును. తక్కి_నది తాత్సర్యాంశము. 

మూ తోయం హిమక రోద్భవమ్ | 

అగ్ని _శెత్యగురు న్థిర్యనంఘాశై 8 కఫవాతక్భత్ 

చం[ద కాంతభవం రమోవిషపి త్రజ్యరాపవామ్ 

దృష్టి మెధావపు నైర్యకరం స్వాదుహిమం లఘు ! 

తృష్టాపిత్తానిలవోరం దీవనం వ నిళోధనమ్ I 

(వతివదొర్గ్ము : _హిమకరోద్భవం = వడగండ్లు పడుటచేత పుట్టిన; 
తోయం = జలమే; అతి క తన్టి గురు సైర్యసంఘా త్రై = మిక్కిలి చల్లి దనము గురు 

గుణము కలది, ఎక్కువ గమనానుకూల వ్యాపార రహిత మెకూడియుండుటచేత; 
కఫవాతకత్ = కఫవాతములను వృద్దిపరచును; చం[దకాంతభవం == చంద 
కిరణములచేత ఉత్పన్నమైన; తోయం = జలము; ర తోవిషపి త్తజ్వరాపహమ్ = 
రాతస బాధను వివషజబాధలను పి _త్తవికారములను జ్వరమున్తు పోగొట్టును; 
స్వాదు = మిథుర మైనది; హిమం = చల్ల నై నది; లఘు = లఘుగుణముకలది! 
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నోళి కేరోదకం=బంకాయయందలి నీరు; స్నిగ్గం=ాస్నీ ద్రగుణమును; స్వాదు= 

మధురరసమును, వృష్యం=వాజీకరముగను, హిమంచచల్ల గను; లఘు = శెలిక్ర 

గను,. దీవనం =దీపసనము చేయునదిగను; వస్తిశోధనమ్ =వ న్తీని శోధించునది 
గను వుండును; తృష్టాపిత్తానిలహరం =దప్పిని వాతపి_త్తములను శమింప చేయును. 

తాత్తృర్భూము : చంద కిరణముల చైత్ర ఉత్పన్నమైన జలము రావన 

బాధలను విషవికారములను పి_త్తజ్వరమును తొలగించును. దృష్టిని వర్ణక ముగను 

మేధావర్ణకముగను శరీరమునకు కా ర్లిని పుష్టిని (పసాదించునదిగను ఛై రము 
కలిగించునదిగను |[వతిపాదింపబడినది. మరియు మథురముగా నుండి శీతలమై 

లఘుగుణము కలిగియుండును. 

నార కేళోదకము స్నిగ్గగుణమును మథురరనమును వాజీకరణముగను 
శీతలమైనదిగను, "లేలికగా జీర్ణ మగునదిగను వుండును, మరియుదప్పిని పి_త్తవాత 
వికారములను శమింప జేసి అగ్నిని వృద్దిపరచి మూ|తాళశయమైన వ_స్టిని శోధిం 
చును, 

కోలిలౌఖ : _ హిమకరసృతమైన జలము ఎక్కువ చల్ల దనముగలది యగుట 
వలన వాతశ్లేష్మలను వృద్దిపరచును. చం|ద్రకాంతభవమైన జలము రతోఘ్న ముగా 
నుండును. 

ఎ,న్కా, తత్ర ఆ_న్లరిక్షం చతుర్విధమ్ - తద్య థా- దారం, కారం, 

తెెపూరం నామం ఇతి, తేషాం ధారం (పదానం లఘుత్వాాత్ , తత్ పునః గాంగం 

సాము[దం చ ఇతి, తత్ గాంగం ఆశ్వయు జే మాసి పాయళోభవతి । ను. నూ. 
అ 45/7. ఆకాళాదకము 4 విధములు. 1) ధారం, 2) తారం, లీ) తౌషారం, 
4) సామం. 1) దారం =వానశకాలు (వర్ష జఅము) తారం వడగండ్లు నీరు, 
తంపరవాననీరు, చల్లని నీరు కౌపారం == మంచునీరు,. పైమం మంచుగడ్డల 
నీరు. వీటిలో వర్ణ జలము (ధారం) (శేష్టము. ఎందుకనగా తక్కిన లి విధములైన 
నీటికంచు లఘువుగా నుండును. 

ఆకాళోదకము మరల రెండు విధములు, గాంగం, సాము[దమని, గంగో 
దకము తరుచుగా ఆశ్వీజమానములో [సవహించును. తారజలము తరుచుగా 
మాఘ ఖాల్గుణమాసముల వర్ణముతో కూడ శనగగింజ తానికకాయ (పమా 
ణముతో పడును. వీటినే “వడగండ్లు” యని చెప్పుదురు. 

తెెపారజలము (వొద్దున పూట గడ్డివై న ముత్యృములవలె (పకాశవంత 
ముగా నుండును. ఈ నిటోని సర్పములు కుక్కలు మొదలగు నాలుకచే దప్పిని 
శాంతింప చేశుకొను జంతువులు (తాగుచుండును. ఈ నీరు రా్యతులందే కన 
బడును. పగలు సూర్యుకిరణములచేత ఎండిపో వును. 

గమనిక ౩ 161 "పేజీ బదులు 177 పీజీ 11 ఫొరం బదులు 12 ఫారం అనీ 
పొరపాటున ముద్రింపఐడినది. మేటరు వరున క్రమంలో తేడాలేదు. 
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సామజలము మంచుకొండలలో వుండును. ఇది సూర్యకిరణములు వడుట 

చేత పగిలి లి నీరుగా (పవహించును. 
వ్ 

మూ॥ దివ్యం వారి వరం వరే నాదేయమవరంవరమ్ ! 

(వతివదార్థము : _ వర్లే=ావర్ష్స బుతువునందు; _ దివ్యంవారి = ఆకాశోద 
కము; వరం = మిక్కిలి (శన్టమెనది; నాదేయమ్ = నదినుండి తెచ్చిన నీను; పర్తం 

అవరమ్ = మిక్కిలి అ | శష్టమెనది (అవథ్యమ్యు),. 

తాత్మ్రర్భము : వర్షముతువునందు ఆకాళోదకము (శేవ్టము. శదిజలము 

నింద్యము. ' DD 

కోలిలౌఖు.; తాత్సర్యాంశ మే. 

క&రవర్లము 

మూ॥ స్వాదు పాకరనం స్నీగ్గ యోజఫ్యం భాతువర్ధనమ్- | 

వాతపిత్తవారం వృష్యం శ్రేమ్మలం గురుకీకలల॥, 

ప్రాయః పయః! 

(వతివదార్థము న |పాయః తరచుగా; పయః =పాలు; స్వాదు 

మధురమై నవి; పాకరసం = పాకమునందు మధుర విపాకము గలవి; స్నిగ్గం = 

న్ని గ్గముగా నుండును; ఓజన్యం= ఓజో వృద్ధిని చేయును; ధాతువర్ణనం=ధాతువు 
లను వృద్దిపర చును; వాత పి_త్తవారండావాతపి త్తమ లను శమింపచేయును; ;వృమ్యం 

=ావాజీకరణమును చేయును; శైమ్మలం=ా = శ్లేషిమును చేయును; గుకువాగురు 
గుణమును; శీతలం చల్ల దనము | కలిగించును. 

కాళ్ళుర్యొయు : అన్ని జాతులకు చెందిన పాలు, మథురరసమును 
మథురవిపాకమును కలిగియుండును. . ఓజోవర్గక ముగను ధాతువర్గక ముగను 

వృష్యుముగను శ్రేమ్మములను వృద్దిచయునది గను గురుగుణము కలదిగను చల్ల 

నై_నదిగను చెప్పబడినది. ' 

కోళిలోఖ : ఓబసే నహాతంఓజన్యం- ఓజస్సు అనగా ధాతువులయొక్క' 

సార భూతము, 'వృష్యమనగా శు(క్రొమను. పేరుగల ధాతువృద్దిక ౧కు (స్రీని 

రమించు శక్తి యెక్కువగా చేయునది అని' అర్థము, 

9. వ్యా, ? మై ఖోకమునందు (బాయః అను పదము గలదు. ధాతు 

వులు వృద్దిచెందుటవల్ల నే ౩ కు కము కూడా వృద్దిచెంచును అను అర్జమగుచ్చున్నప్ప 

టికి పాయః అను పదమునువయోగించుట వలన కొన్ని తరములు ధాతు 

వృద్దిని చేయుట లేదు, ఎందువల్ల ననగా ఒంచుపాలు కొద్దిరూతు, ఉప్టగుణములు 
కలవిగాను లవణరనము కలదిగను ముందు చెప్పబడుచున్నది. మరియు" మేకపాలు. 

12 
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లఘ గుణము కలవిగను, గొ క్రైపాలు ఉప్ప వీర్యము కలవిగను, గుజ్రముపాలు 

ఉప్టృ వీరన్ధమును ఆమ్లలవణరసములు కలవిగనుముందు చెప్పబడుచున్నది. మథుర 

రసము మథుర విపాకముగల పాలకు స్నిగ్ధవృమ్యాది గుణములు స్వతస్సిద్దములై 

యుండగా మరల ఆగుణములు ఎందుకు చెప్పబడినవను (పశ్నమునకు, “క్షీరము 

నకు స్నిద్దవృష్యాది గుణములకంశు వేరైన అనేక గుణములు తీరమునందు 
కలవని తెలుపుట కే స్నిగ్గాది గుణము మరల ఇెప్పబడెనని సమాధానము చ్చెకొన 
వలెను, మథుర రసము అని చెప్పినంత మా[తముననే మథుర విపాకమని గుర్తించ 
వలసి యున్నది. ఎందుకనగా “స్వాదుః పటుశ్చ మథురం ఆమైోమం వచ్యశే 
రసః” అని చెప్పుట వలన ఇట్లు అర్థమగుచుండగా “పాకః" అని మరల చెప్పుట 
ఎందుకు * గురు గుణముగల సమస్త పదార్థ ములకు విదావోవస్థయనునది గలదు. 

అప్పుడు ఆమ్ల భావమును చెందును. పాలు మాతము గురుగుణము కలవి, 

అయినప్పటికి కూడా విదా హావస్టయందు పరిణామమును చెందక పూర్వమే 

మథుర విపాకమును చెందుచున్న వీ. ఈ విషయమును స్పష్టికరించుట కే “పాఠః” 

యను పదము వువయోగింపబడినది. (స్త్రీలకు ఆవోర రసమే అపత్య స్నేవాము 

వలన త&రముగా పరిణామము చెందుచున్నది. ఈ విషయములో “స్త్రీణాం 
అపత జాత్ హార్దాత్ “రనః వీరాయ కల్పతే స్నృహోత్ రసః శీరతి ఏవం 

పస్ఫాదయాత్ హీర మేతి అతః” అని. 

మూ॥ అత గవ్వంతు జీవనీయం రసాయనం 

తత &ీణ హితం మేధ్యం బల్యం న్తన్యకరం సరం | 
(శమ, (భమ, మదా లక్షీ శ్వాస కాసాతి తృట్ తుద 8 

జీర్ణ జ్వరం మూత కృచ్రం రక్త పిత్తం చనాశయేత్ |! 

(వతివదార్థ్ము : అత వ ఇచ్చట; గవ్వంతువఆవుపాలయి లే; జీవ 

నీయ ౦చజీవనాధార మైనవి; రసాయనం=రసాది ధాతువులను వృద్ధి పరుచునది; 
తత తీణ హితంచఉరతత, రాజయత్యు రోగులకు హిత మైనది; మేధ్యం= 
బుద్దిబలమును సపింపొందించునది; బల్యం=శ క్కివర్షక మైనది; స్తన్యం = _స్పన్యవృద్ది 

కోర మెనది, సరం=సర్యశరీరముకు వ్యాపించునది;చ == మరియు; |శమ=ైఆయా 

సమును, (భ్రమడాతలతిరుగుటను; మద=మదమును, అలటీ=కా ంతిహీనతను; 
శ్వాసడాబుసరోగమును, కాసవాదగ్గును, అతి తృట్ తుద్కడాఎక్కు.వగా నున్న 
ఆకలి దప్పులను (భస్మకరోగం)మూ | తక్భ చృం = మూ[తక్ళ_చ్భమును, రక్త 
పిత్తం =ారక్రపిత్తమును, జీర్ణజ్వరం హజీర్ణజ్వరమును; నాశయేత్ = నళింప 
“జేయును. 

తౌల్ళర్యంమ : ఆవుపాలు ఎక్కువకాలము జీవించుటకు ఉపయోగ 
పడుచు రస రక్వొది ధాతువులయొక్క నిర్యాణమునకు వ ఎద్దీకి దోవాదశకారియగు 
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చున్నవి. ఉరథతాది రోగములను నశింపజేయు చున్నవి. ధనమును సంపాదించు 
టకు అసమర్గ్శుడె న మానవునకు, కాంతిని, ఉత్సాహమును కలిగించును. 

ఫోళిలేఖ ; జీవనీయ మనగా సౌమ్యధాతువులై న రసరక్తాదిధాతువులను 
వృద్ది చేయుటవలన జీవితమును ెంపొందించునని యర్ణము- మేథాయెహితం 
మేథ్యం-బుద్దిని వికసింప జేయునది, సరం-శరీరమునందు ఒకచోట వుండునదికాదు 
(s 9 (సర్వశరీరవ్యాపి యని అర్థము). 

మూ॥ _హితమత్వగ్న్యని (దేభ్యోగ రా యోమాహీషం హిమం, 

(పతివదార్థము : మాహిషం =బ | ఖెపాలు,అత్యగ్ని తి జ్ఞాగ్ని గలవారికి; 

అని దేభ్యః వని దలేనివారికి, హితం == శేష్టమైనది. హిమం =శీతవీర్య మైనది. 
చవమరియు, గరాయండాగురుగుణముకలది. 

తాత్ళ్ర్యాయు : బ|రెపాలు తీ జ్లాగ్నిక లవారికి, ని|దలేనివారికి, పథ్వకరమై 

నవి, గురుగుణము కలది. మరియు శీత్రవీర్య మైనది. | 

కళిలోఖు: శ్లోక మునందు గరెయః వ్యాఖ్యానకారుడు “అతిగుకు” అని 

గురుగుణమును చెప్పును, 

బి. న్యా : బ(ెపాలు ఎక్కువ జాఠరాగ్ని గలవారికి నిదానాది కార 
ణములచేత నిదలినివారికి గురుగుణము కలవిగావున పథ్యకరమెనవి. ఈవిషయ 

ములో చరకుడు” మహిసపేణాంగురుతరం. గవ్వాచ్చీతతరంపయః స్నేహా 
దూనమని దాణా మత్యగ్నీనాం హితం చతత్" “చ. నూ. అ. 27/296" 
ఆవుపాలకంచు బ|రెపాలలో ఎక్కువ స్నిగ్గత లభించుచున్నది అని చెప్పెను. 
ఆవుపాలకంశు ఎక్కువ స్నిగ్దగుణమునుఎక్కువ గురుగుణమునుక లిగి బరెపాలు 

నిదను కలుగ జేయునని రవిగుపు డను ఆచార్యుడు నుడివెను. పమైనప్పటికిని 

బ| రెపాలుకూడ (శేష్టమైనపి. 

మూ॥ అల్పాంబుపాన వ్యాయామ కటుతి కాళ నైర్గఘు। 

ఆజం శోవజ్వ శ్వాస ర కపిత్త ఆతి సారజిత్॥ 

(వతివదార్థము ; ఆజంపయః = మేకపాలు, అల్వాంబుపాన కొద్దిగా 

నీరు (తాగుటచేత, వ్యాయామః = ఎగురుట దుముకుట, ఉరుకుట మొదలగు 

వ్యాయామముల చేత, కట్టుతికాళనై ౩=-కటురసముగల జిల్లైడు మొదలగు ఆకు 

లను చేదుగల 'వేపమొదలగు వృతములయొక్క ఆకులను తినుటచెత, అఘు= 
లఘు గుణముకలది; శోషవరా జయమ్మను, జ్వర = జీర్ణ జ్వరమును; శ్వాస జబ్బ 

సమును; ర క్తపి త్రమును; అతిసార అతిసార, రోగమును; జీత్ =జయించును. 

తాత్ళర్భంయు ; మేకపాలు లఘు గుణముకలవి. మరియు శోపూదిరోగము 

లను శమింవచేయును, అల్వాంబు పానాదుల చేత మేకపాలయందులఘు గుణము 
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స్వతస్సిద్దము గా నుండును. 

కోలిలోఖ : మేకలకు స్వల్వాంబు పానములు స్వభావసిద్దములు. ఇచట 
ధి 

అల్పొంబు పానాదులు &రములందలి లఘుత్వ గుణమును 'తెల్చుటక చెప్పబడి 

నవి. 

బి. వ్యూ: ఏజంతు వై నవ్పటికి దానియొక్క ఆవోరవిహారములమ బట్టి 

గురు, లఘు గుణములు నిర్ణయించవలసి యుండును. మరియొక విశేష మేమ 

నగా |పభథాత సమయమున |గహింవ బడిన తీరము విహారాదులు లేనందువలన 
గుకుగుణము కలిగి యుండును. ఎందుకనగా (పాణికోటి రా(తులయందు 

చేస్టారహితులుగా నుందురు. వగలు పరిగాత్తుట, నడచుట, దుముకుట మొద 
లగు చేష్టలను కలిగియుండుట వలన సాయం్మశ్రము [గహింపబడిన తీరము లఘు 

గుణము కల్లియుండును. 

మూ॥ ఈష|దూజో వ లవణ మౌష్టకం దీపనం లఘు॥ 

శ నం చాతకఫానావా![క్రిమి శళోఫోవ 'రార్శసామ్ 

(వతివదార్గము:జాష్ట్ర కం = ఒంచుపాలు,ఈషక్ =కొంచము, రూక్షడారూత 
గుణము,జఉప్ల = ఉష్ణ వీర్యము,లవణ ఘు =లవణరసముకలిగి వుండును, దీపనం =అగ్ని 
ది ప్రినికలిగించును. లఘుడాలఘుగుణముగలది, బాతడావాత వికారముల; కఫా 
కఫవికారములసు, ఆనాహడాకడుపుబృరము, | కిమిడా కిమి రోగము,శోఫ నంజు; 
ఉదర డాఉదరము, అర్భసామ్ = అర్భోరోగములకు, శన్తమ్ == పథ్యకర మైనది, 

తౌలత్సుర్ంయము * ఒంశువాలు కొంచము రూతగుణమును ఉప్ప వీర్యమును 

లవణరసమును కలిగి అగ్ని దివనమునుచేసి లముగుణముకలిగి యుండును వాత 
కఫ వికారములను కడుపుబ్బరమును | క్రిమి రోగమును అర రోగమును శమింప 
చేయును, 

ళ౭ిలేఖ : ఒంశుపాలు రూతాది గుణములను కలిగియుండును. వాతాది 
వికారములను ళమింపజేయును. 

మూ॥ మానుషం వాకవితా సృగభి ఘాశాక్షీరోగజిక్॥ 

తర్పణాళ్ళ్ళ్యత నైర్ననై రః. 

(పతివదార్థ ము:మానువం హనారీతీరము,వాత = వాతముచేత,పీ తాపి తము 
చేత, అసృజాః=ర క్రముచేత, అభిఘాత == 'దెబ్బలచేత క్రలిగిన, అతిరోగ నేత 
రోగములను, జిక్=ాజయించును; తర్పణడాతర్సణ విధిచేత, ఆళ్ళ్చ్యుతవై $= 
ఆళ్ళ్చ్యాతనవిధి చేత; న్నన్న్యెః = నస్య|పయోగములచేత, శామ్యేత్ =శమింప 
చేయవలెను. 
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తాత్సర్భ్రూయు : నారీతీరము, తర్పణాది ఉపచారములచేత వాత పితా 

దులచేత సంభవించిన 'న్మేతరోగములను పోగొట్టును. 

కలిలోఖ : విశేషమములిదు. 

మూ॥ అహ్మృాద్యం తూప్లమావిళమ్। 

వాత వ్యాధివా ౦0 హి ధ్యా శ్వాస పిత్త కఫ (పదమ్॥ 

(వతివదార్థ ము; ఆవికం గొ _అపాలు, అహృాద్యం = హృదయమునకు 

మంచిదికాదు;ఉప్లం =జఉప్ల్షగుణముక లది; వాతవ్యాధిహరం హవాత వ్యాధులను 

పారించును; హి ధ్యా = ఎక్కిళ్ళను; శ్వానవాఉబ్బనమును; పిత్త వాపి త్తము, కఫ 

(పదం = క ఫమును కలిగించును. 

తాత్త్రర్క్భాము : గౌ రెపాలు ఉప్ల గుణముకలిగి హృదయమునకు చెరుపు 

చేయును. వాత వ్యాధులను బరి మార్చును. ఎక్కిళ్ళను బుసను పి త్తకఫము 
లను వృద్ది చేయును. 

కోళిలోఖు ; ఆాత్పరానంశ మే, 

౨, వ్యా; భావ[పకా శ కారకుడు గొ(_రపాలు లవణ మథుర రసములు గల్లి 

స్ని గ్లో వ్లగుణములు గలిగి యుండును, అళ్య రిని బోగొట్టును, నోటికి రుచిలేకుం 
డు, “తర్పణము, వృష్యుము, శుక్ర పి పిత్త కఫములను వృద్ది పరుచును, వాత 

కాసమునందును కేవల వాతము నందును మంచిదని నుడివెను. 

మూ॥ వ్వస్టిన్యాః స్టైర్యకృృత్ బాధమ్॥. 

(స తివదార్థ యు : హా_స్తిన్యాః తీరం = వనుగువాలు, వాధమ్ = ఎకు 

గా, స్రైరష్టక్భిత్ — శరీర దార్థ్యమును కలిగించును. 

తాత్మ్రర్యము. : ఏనుగు పాలు ఎక్కువగా శరీరదార న్ర్రమును కలిగించును. 
' య 

కలిలోఖ : వి శేషములేదు. 

బి, బ్యాం: భావ| పకాశకారుడు ఏనుగుపాలు బృంహణము, మధురము, 

కపాయము, గురువు, వృష్యము, బలకరము, శీతము, స్నీగ్గమునై యుండు 
నని వక్కాణించిను. 

మూ ఉఫ్థం తై ఇక శఫం లఘు 

శాఖా వాత వారం సామ్హలవణం జడ తాకరమ్ ॥ 

(వతివదార్జియు : ఏక శవం =గుట్లపుపాలు; ఇష్టం = ఉప్ప గుణమును; 

లఘు == లఘు గుణమును కలిగియుండును: శాఖావాతవారం == శాఖలయందు 

చేరిన వాతమును వానశించును; స్తామ్హలవ్షణం హఅమ్హలవణరనములు గలిగియుండును; 
జడళాకరమ్ = = మాంద్యమును చేయున్లు, 
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తాత్ఫ్ర్భంయు ; గుజ్జము గాడిదల పాలు ఎక్కువ ఉప్టవీర్యముగా 
నుండును. లఘుగుణము కలవి. శాఖలయందు, చర్మమునందు, రస ర కాది 
ధాతువులయందు చేరిన వాయువును శాంతపరుచును. 

కోలిలోఖి ; పీక శఫస్య ఇదం ==ఐకళఫం, ఏక విభాగః శఫః యనస్యసరి, 
ఏకశఫః = అశ్వగర్థభాదిరి, అనీ ఏపకశళఫమనగా గుజ్రము గాడిద మొదలగు ఒకే 
గొట్టగల జంతువులు అనిఅర్ధము. శాఖారశ్తాదయః ధాతవరిత్వశ్చ- శాఖలు రశకాది 
ఛాతువులు చర్భము అని అర్థము. జాడ్యమనగా _స్తైమిత్యమని అర్ధము. 

మూ॥ పయో౭ఖభిష్యంది గుర్వామం యుక్యాళ్ళతమతో౬న్యథా । 
భవేత్ గరీయో ఒతిళ్ళతం ధారోష మమృతోపమమ్ || 

(వతివదార్థము : ఆనం పయః ==పచ్చిపాలు; అభిష్యంది = అభిమ్యం 
దమును చేయును; గురు =గురువు; యుక్ర్యా యు క్రితో; శృతంపయః == 
కాచిన పాలు, అతోఒన్యథా=ావాటికి విరుద్ధముగ నుండును; అతిళ్ళతము= 
ఎక్కువగా కాచిన పాలు; గరీయః మిక్కిలి (శేస్టముగా; భవేత్ =అగును; 
ధారోవ్టం వపితుకుచుండగనే వేడిగనుండు పాలు; అమృతో వమమ్ = అమృత 
ముతో నమానమైనవి. 

తాత్ళ్ర)ర్భంయు : పచ్చిపాలు అభిష్యందమును చేయును. - గురుగుణము 
గలవిగా నుండును." యుక్తితో కాచబడిన పాలు లఘుగుణము గలిగి శరీరము 
నకు ఆరోగ్యమును [పసాదించును. ఎక్కువ కాచిన పాలు మిక్కిలి (శష్టమెనవిగా 
చెప్పబడినవి. మరియు పితుకుచుండగనే వేడిగనుండు పాలు (ధారోస్ట్యములు) 
అమృతముతో సమానమైనవిగా యుండును. 

భలిలేఖు : ఆమమనగా అవపక్వమని అర్థము. అభిష్యంది యనగా 
(మాలిస్యేన[సోత సాం (సావకమ్) మలినములై |శోతన్సుల యొక్క (సావము 
ధారోప్పం అమృతోపమం పధ్య మేవ అని అర్థము. 

బి.బ్యార : అభిష్యుంది _ దోష ధాశుమల।| సోతసాం కేదజన నే, కునుమాటే 
జ్వర, సోత[సాది(దవ్యే, వా. టీ. హే, కఫక్ళత్ పచార్హే దధ్యాది కే, తల్లత్షణం 
య థాః- వె చ్చిల్యాత్ "గౌరవాత్ (దవ్యం రుధ్యారసవవోః సిరో ధ_త్తేయరధా 
వంతా దభిమ్యంది యధాదధి, భామ, [సోతసాం (సావకం దోషసంపాత 
విచ్చదకరం, 

దోష ధాతు మలములకు (శొతస్సులకు క్లేదమును కలిగించునది (సోత 
నస్యావక్షము. కఫమును కలిగించు దధ్యాది పదార్థములు అభిష్యుంది లవణము 
ఎచ్చిలత్వము గురుత్వముగల (ద్రవ్యములు రనవపాసిరలందు అడ్డుకలిగించి అచటి 
గాతువ్సులకు గురుత్వమును కలిగించును, అభిమ్యంది యగును, 
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మూ॥ పిణ్యాకామ్లా శినీనాంతు గుర్వభిష్యంది తద్ భృశమ్ 1 

అచేష్టయాచ (పాదోషాద్ గరీయః న్మృత మౌషసమ్ | 

వ్యాఖ్యాత _నేన లఘ మాచేష్టా వ[త్పకృతిష్య్వపి | 

(వా న్వేఘ చాతి దే పాభ్యోమాంనపష్వ ప్యేవయాదిశేత్ క 

(వతివదార్థము : పిణ్యాక = శెలిక పిండిని, అమ్రాశినీనాంతు= పుల్ల ని 

పదార్థములను భమీంచు వీఠ యోనులయొక్క_; తత్ = క్షీరము; భృశం =ఎక్టు వ; 

గురు == గురువు; అభిష్యంది= = అభిష్యందముగా వుండును; అచెష్టయా = చేష్ట 

లేకుండుటచేత; పాదోషూత్ = అపర్థావామునందు (గహింపబడిన టప ంలకంశేు? 

కొమనం = (వ్రభాతమునందు (గహించిన పాలు; గరీయః = గురుగుణముగలవిగా; 

ర స తం చెప్పబడినది; చేష్టావత్ = చేష్టలుగల; | ప్రకృతిష్వపి = పాకతజంతు వుల 

వికయములకూడ ; తేన=ైఆ కారణముచేత, లఘిమా=ైలభఘ గుణము; వ్యాఖ్యాతః 

= వ్యాఖ్యానము చేయబడినది; అతి దే హేభ్యః = ఏనుగు మొదలగు బలిస్టమెన 

శరీరముగల జంతువులయొక్క- పాలకు: (వాస్వేఘ = చిన్నవియగు జంతు 

వుల యొక్క పాలలో; లఘిమా =లఘుగుణము కలదు; పవం=ఇమే; మాంసే 

ష్యపి = (పాణులయొక్క మాంసములయందు కూడ; ఆదిశేత్ = నిర్ణయించ 

వలెను. 

తాత్సృర్యూము ; చింతాకు ఉశిరిక ఆకు మొదలగు పుల్లని వుస్తువులను 

భుజించు గొళ్హై మొదలగు జంతువులయొక్క పాలు గురుగుణము కలిగి 

యుండును, మినప, ఆవాలుమొదలగు చెట్లయొక్కా- ఆకులు తినుజంతువులయొక్య్థా 

పాలుగూడ గుగుగుణము కలిగియుండును. గురు పదార్ధములను తిన్న యెడల 

గురుగుణము పాలలో ఉత్పన్నమగును. లఘు సేవనవలన లఘు గుణము 

పాలలో ఉత్పన్న మగును. ఇన్తే లఘు శరీరముగల జంతువుల యొక్క పాలు 

లఘు గుణమును, లావు “శరీరముకల జంతువులయొక్క- పాలు గురు 

గుణమును కలిగియుండును, రాతియందు చం(దుని గుణము హాచ్చుగా 

నుండుట చేతను, వ్యాయామము రా_తియందు లేకపోవుట చేతను ఉదయమున 
పితికిన పాలు (తాగిన యెడల |పదోషమందు పితికిన పాలకంశు గురువుగను 

ఫీశ్రముగ నుండును. సూర్యకిరణ స్పర్శచేతను వ్యాయామము, అగ్ని మొదలగు 

వాటిని సేవించుట చేతను సాయంకాలము పితికిన సాలు లఘు వుగను వాత 

క్రఫముల బోగొట్టునదిగను నుండును. మాంసవిషయము పకృతి దోషాదులను 

బట్టి గురులాఘవములను నిర్హయించవలెను. గురులఘు గుణములతో కూడిన 

ఆహారములను సేవించు జంతువులయొక్క- పాలు చల్లగా వేడిగా స్నిగ్దముగ 

రూత్షముగ చిక్కగా [దవముగా అనేక భేదములు కలిగి యుండును. ఈ 

భేదము యొక్క (పభావము ఆ కశ్రీరములను సేవించు మొనవులవై పడును, 
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కోళిలోఖ : _పిణ్యాకం == తెలక పిండియని అర్థము. తక్కిన వివరము 
తాత్సరాగింళములే; దధి= పెరుగు. 

మూ; అన్లు పాకరసం |గ్రాహిగురూప్లం దధి వాత జిత్ 

మేడః శు|కబిల శేవ్మ పిత్తరకాగ్ని శోఫకృత్ || 

. రోచిమ్షు శ స్స మరుచౌ శీతకే విషమ జ్వరే | 
పీన నే మూత కృచ్చే) చ రూక్షంతు (గ్రహణే గచా ॥ 

నై వాద్యాన్నిశి నైవోస్టం వసన్లోన్స శరత్సున | 

'నాముద్ద సూపం నాజా[దం నాఘ్నతం నాసితో పలమ్ ॥ 

నచా నామలకం నాపి నిక్యం నోమ:ద మన్యశా | 

జరా సృక్సి త్ర. వీనర్చ్ప క్ష ష్టపాండ్నా. మయ।[నదత్ ॥ 

౧... (తివదార్థమ : దధిడాపెరుగు; ఆమ్లపాకరసం = ఆన్లురసమును అమ్ల 
విపాకము గలది; (గౌహి = (గ్రాహి; గురు వాగురుగుణము; ఉప్హం = ఉన్ష వీర్య 
మును కలిగి; వాతబిత్ == వాతమును జయించును; మేదః=౫= మేదో ధాతువును 
మేదో దోషమును; శుక్ర =శు(క్రమును; బల=ాబలమును శ్హేషద్ధి=కఫమును; 
పిత్తరక్త =రకృపిత్తమును; అగ్ని =జాఠరాగ్నిని;ి శోఫకృత్ =శోఫను 
చేయును (వృద్ది పరచును; రోచిష్షు = ఎక్కువ రుచిని కలిగించును; అరుచే == 
అర్హువియంద్ర్యు శ_న్తం =వథ్యకరమైనది; శీత కే విషమజ్య్వ రే=ళీతపూర్వక విషమ 
జ్వధమఘునందు; పీన సేడావడిశమునంద్లు; మూత కృచ్చే) = మూత. కృచ్ళ) 
వ్యాధియందు; శ_స్తం వథ్యకరమైనధ్వి చామరియు; గవాణి గనౌడాగవాణీ 
రోగమునందు; రూకుండారూకుగుణముకల పెరుగు; శ _న్తం = వథ్యకరమైనది; 
నిశి = రా|తియందు; దధి-పుటుగు; నై వాద్యాత్ = తినరాదు; నసిద్యాత్ = 

తినరాదు అముర్గసూపషం వ పెసరపప్పు లేనిది; అహౌ(దండాశేనె కలవనిది; 
అభఘృతండా నెయ్యు చేర్చనిది; అసితోపలమ్ ఖండ శర్కర కలవనిది; అనో. 
మలికం == వుశిరికాయ . చేర్చనిది; నిత్యం=[పతిదిననును; దధి=ా పెరుగు; 
నె_వాద్యాత్ కాతినకూడదు (నిషేధము); మన్హండాచక్కగా తోడుకొనని; 
దధిడురుగు; నాద్యాత్ తిన రాదు; తతో అన్యధా ==.అట్లు కాని వకమున; 
జ్వర జా జ్వరము; అస్బక్. పిత్తచ౩రక్త పిత్తము; వీనర్పకావీసర్ప రోగము; 
కుష్టు హకుమ్లు వ్యాధి: _ పాండుడాపాండురో గమును; (థమ[పదమ్ = | భమను 
కలిగించును, 

తాలత్స్రర్యంము : రన. విపాకములు అమ్సముగాగల పెరుగు గోహీ, 
గును ఉన్ల గుణ పీర్యములను కలిగి వాతమును వాత వ్యాధులను జయిం చును, 
మేదో ధాతువును మేధో దోషమును, శుక్రమును, బలమును క్రఫమును రక్త 
పిత్తమును జాఠరాగ్నిని. నంజును వృద్ధి పరచును. అరుచియందును ఎక్కువ 
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రుచిని బుట్టించుటయందును (ప్రశ_స్థమైనది. శీతపూర్వక విషమ జర్వము వచ్చు 
టకు రెండు గంటలు ముందుగా పెటుగును, త్ఫ_ప్తుగా (తాగిన యెడల ఆ 

జ్వరము రాదు. పీనన రోగమునందు ఆకలియగు చున్నప్పుడు బెల్లముకాని 
కలకండను వేసిన సెణుగును [గహణీ రోగమునందును ఎక్కువ లాభకరముగా 
నుండును. రూక్షమెన పెజుగు (మీగడ తీసిన "పెజుగును వెన్న తీసిన పాలను 

తోడు పెట్టిన పెబుగు) మిక్కిలి. ్నపళన్తమెైనది. 

రా[తులయందు "వలుగు సేవించరాదు. “పెబుగును వెడి చేసి తినరాదు. 

వనన్న Us శ్ర శరదృతువులయందు 'పెజుగు తినరాదు. పెసర పప్పును చేర్చక, 

తేనె కలుపక, ఖండ శర్క్మర కూర్చుక సెబుగును సెవించరాదు, వుశిరి 

కాయలను విధి విధానముగ చేర్చని- దధిని తినరాదు. తోడుకొనని సెజుగునుతిన 

రాదు. అట్టుకాక మై నుదాహరించిన విధానముగసే "పెరుగును తినిన యెడల 

జ్వర రక్త పిత్తవి సర్పాది రోగములు ఉత్పన్నమగును. 

ళళిలోఖ : దధితోకూడిన ఇతర ఆహారములుగూడ నోటికి ఎక్కువ 

రుచిని కలిగించును. నతతకాదులై న విషమ జ్వరములయందు 'పెజుగు [పశ స్త 

మైనది. రూక్షమెన నఅులుగు (గహాణీ రోగమునందు పధ్యకర మైనది, (“వవ 

అనుపద ('పయోగముచెత రా తీయందు (గీవశ్రిబుతువునందు అత్యంత నిషేధ 

నును నూచించుటకు) [వతి దినమును చెఖుగును భుజింపరాదు. ఎవరైనను 

నియమమును పాటించక ెణుగును ధుజించిన యొడల పత్సక (అవశ్యం) 

జ్వరాది రోగములకు ఆశమమగు చున్నారు, 

బీ. వ్యా: ెగగు తియ్యనిది, పుల్ల నిది, మిక్కిలి పుల్ల నిది (మథురము), 
ఆమ్లము, అత్యమ్హము, అని మూడు విధములుగా సుుతుడు చెప్పెను. 

మరియు |ప్రాణశ కిని దృఢపణచి, మంగళములను చేకూర్చుననియు చెప్పెను. 

మంగళకరమైనదనియు చాతమును హారించుననియును చరకాచార్యులు గూడ 

నుడినిరి. 

మూ॥ త[కం ల మౌ కషా యామ్లం దీపనం కఫవాతబిత్ | 

శోపోదరార్శో[ గ్రహణి దోషమూ[త (గ వోరుశేష॥ 

గుల్మవ్లీ వాఘృత వ్యాపగ్గర పాండ్యామయాన్ జయేత్। 
తద్వన్శస్తు నరం (సోతళ్ళోధి విష్టంభజిల్లఘు॥ 

(వతివదార్థ ము ; తక 9౦౫ మజ్జిగ, లఘు=లఘు గుణముకలది. 

కపాయైాకపాయరనమును, అమ్హం = అమవ్హ్లురసమునుగలది; దీపనం = అగ్ని దిపకం, 

కసవాతజిక్-కఫ వాతవికారములను జయించును; శోఫ=ానంజును, ఉదర 

ఉదరరోగమును, అర్భ = అర్భరోగమును, [(గహణీ దోష == గహణియను పేరు 

కోల క లావిక్భృతి- యందును; మూ|త|గవా=మూత'-సంగమునందు; అరుచా8, 

అరుచియందును, గుల్భ = గుల్రిమును, ప్లీవాాప్లీవావ్యాధిని; ఘృత వ్యాపత్ డా 
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ఘృతపానమున కలిగిన వికారములకు, గర == పెట్టుమందు వలన పర్పడిన 

వికారములను, పాండా్ర్రమయాన్ = పాండువికారములను,జయేత్ =-జయించును. 

తద్వత్ = మజ్జిగవలె; మస్తు =పెటుగుమీది మీగడ, సరం సర్వ శరీరమును వెంటనే 

వ్యాపించును. (సోతళ్ళొధి=(సోతస్సులను శోధించును; విష్టంభజిత్ = 
విష్టంభమును జయించును; లముడాలఘుగుణముక లది; 

తాత్సర్యుయు : పెలుగు కంశు మజ్జిగ మిక్కిలి లఘు గుణముకలది. 

[పారంభమునందు కపోయరసము అమన రసములు ఒకదానితో నొకటికలసి 
వుండును. జాఠరాగ్నిని వృద్ధిపరుచును. కఫవాత వికారములను శమింప 

జేయును. శోఫ ఉదర అర్నో రోగములను |గవాణీ దోషమును మూత్రకృ్ళ [భ 
మును అరుచిని గులగిప్లి హావ్యాధులను ఘృత పానము వలన జనించిన వ్యాపత్తు 
లను, పాండు రోగమును శమింప జేయును. మజ్జిగవలె త్యక్రము నందలినీరు 
(లేకమీగడ) సమానమైన గుణములుగాకూడ పహోనికరములు యగుచున్నవి. విశే 
పించి. సర్వశరిరవ్యాపకత్వము, |సోతశోోధకత్వము _ విష్టంభనాశకముగా 
అగుచున్నది. లఘు గుణముకలదిగాకూడ అగుచున్నపి. 

కోళిలోఖ : త్మకమునకంశేే “పెరుగుమీది శేటకు (లేక మీగడకు) |సోత 
శోధ కత్వము విష్ట్రంభనాశకత్వము లఘు గుణము విశేషించి చెప్పబడినది. 

మూ॥ శీతం స్వాదు క ఖాయామ్హం నవనీతం నవోద్ధృతమ్! 

యజ్మారొస్ట్యిత పిత్త సృగ్వాత ర కృ పితాతిరోగ జిత్ ॥ 

సృళ్వాత జిత్ (గాహిదిపనమ్। 

(వతివదార్థము : నవోద్ద ళం = అవ్వుజేతీయబడిన, నవనీతం = వెన్న, 

శీతం = శీతవీర్యమైనది, స్వాదు=ామధురము, కషాయాన్లుం =కమోయ అమ్ల 
రసములతో కూడినది, యకుగు=రాజయక్షును; అరో = అర్మ్భోరోగమును; 

అర్జిత హముఖగత పత్షవాతమును పిళాసస్ట్రత్ హర కృపి తమును, వాతజిత్ వాత 

వీకారములను జయించును. [గాహి=మల మూ ళాదులను బంధిం చును,దిపనం= 

అగ్నిదీ_ప్తిని కలిగించును. ఉరోదృవంతు =పాలనుండి -తీసినవెన్నయయిశే, 

సం|గాహి =మలమూతాదులను బంధించును, రక్త పితాతిరోగనుత్ =ర క 
పి త్రమును అతిరోగములను పోగొట్టును. 

తాత్సర్య్థాము : [కొత్తగా తీయబడిన వెన్న ఫీత్రవీర్యము మథురరనము 

కలిగియుండును. కషాయరసము అమ్హరసము కలిగియుండును. రాజయక్ష్మను 
అర్థితవాతమును ర కృపి త్తమును వాతవికారములను శమింపజబేయును. మల 
మూ|తాదులను బంధించును. అగ్నిదీపిని కలిగించును. 

పాలనుండి తీసిన వెన్న మలమూా|తాదులను బంధించి రక్షపి త్రమును అక్షి 

ధోగములను పోగొట్టును, 
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కలిలేఖి : నవే ధృతం = సద్యః ఉధృతమిని అర్థము. సం[గాహియనగా 

య దవాన్ భా వాన్ పిండకరోతియని అర్థము. కీరోద్భవమనగా కీరమేవ 

మధిత్యా ఉత్న్సాదితమని అర్ధము. 

బి. వ్యా; త కంవిషయమై కొన్నితం[తములలో భేదములు కనబడు 

చున్నవి. “రూక్షమర్తోదృత స్నెహంయన్న స్యాద్ధతం ఘృతం త|కంధ 

దోషాన్ని బలకృత్ | తివిధం త్యత్పయోజ యేత్ “అని కలదు. తకం బొత్తుగా 

జిడ్డు లేకుండ వెన్న దీసినది. సగము జిడ్డుమిగులునట్లు వెన్న తీసినది. ఏమియు వెన్న 

ప్రీయకుండినది, అని మూడు విధములు. తకము బొత్తుగా బిడ్డులేకుండ తీసినది 

దోషములను వృద్దిచేయును. సగము జిడ్డుమిగులునట్టు చెన్న తీసినది అగ్నిని దీపింవ 

చేయును, ఏమియు వెన్న తీయకుండునది బలమును కలిగించునదిగా వుండునని 

డలవాణ టీకలో వివరణము కలదు. మరియు ధన్వంతరినిఘంటువునందు తకం 

చతుర్విధం, జయం ఘోళం మధిత మేవచ, ఉదళ్వి త్త కమి కేవం కధితాని 

యశాకమమ్ సరసం నిర్హలం ఘోలం మధితం రసవర్షితమ్ న మోదకం సాన 

ధితముదళ్వి శ్వ్వర్గవారికమ్ పాదోదకం భవే త్తక్రమర్దాం భా ౬ నే బభాపి రే 

అని మజ్జిగ ఘోళమనియు, మధితమనియు, ఉదశ్వి త్తనియు, త కమనియు 
నాలుగు “విధములు. నీరులేకుండ చెజటుగుయొక్క రుచి చెడకుండి చిలికినది 

ఘోళము. ెరుగునకు సమానభాగముగ నీరుపోసి పెజుగు రుచి మారునట్లు 

చిలికినది మధితము. “పెబుగుకు అర్హభాగము మా(తమే నీరుపోసి కవ్వముచే 

మధించినది ఉదకశ్విత్తు. నాల్గవ భాగము నీరుపోసి చిలికిన త్యక్రము. త[క్రము 

నాలుగు విధములని యొక పక్షము. మూడు విధములని యొక పక్షము 

కలదు. వాటికి గుణభేదములుగూడ చెప్ప బడినందున ఆ మోదయో గ్య మెనవిగా 

పరిగణింప బడుచున్నవి. ను[శుత సూ, తస్థానములో 45 అధ్యాయములో 85-89 

శోేకములు గుణధర్మాదులనుగూడ సూచించు చున్నవి. (గంథవి_స్త నరఫీతిచే ఇచట 

పొందుపరచ లేదు. 

మూ॥ శ న్రంధీస్మృతి మేధాగ్ని బలాయుఃకు[క చతుషామ్॥ 
చాలవృద్ద (ప్రజాకాన్లి సౌకుమార్య న్వ రాగ్జినామ్ 

తత శీణ పరానర్పు శస్తాగిగ్ని గ్రపిళాత్మ నామ్॥ 

వాతపిత్త విపోన్యాద శోఫాలట్మీ జ్వరాపవామ్। 

న్నీవానాముత్తమం రీతు ఎం వయసః స్థావనం ఘృత మ॥ 

సవా (స్రవీర్యం విధిభిః శృశంకర్మ నవా సక ఎక్ 

మచాపస్మార మూర్భాయ శిర; క్ రాతి యోనీజాన్॥ 

పురాణం జయతి వ్యాాధీన్ _వణ'ళోధన రోపణమ్! 

పూరో్వోకాలశ్చాధి కాన్ కుర్యాత్ గుణాం_స దమృతోపమమ్, 

త్రద్వచ్చమృతమందో ఊ పిరూత స్తీక్ల స్తనుళ్ళవః। 
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(వతివదార్డము : మృతం నేయియయిశే: ధీడాబుద్ది; స్మృతి గడచిన 

విషయమును విచారించుటలో శ క్రి; మేధ = ధారణాశళ క్రి, బలవాబలము, ఆయు£ 

ఆయువు, శుక =శు[ కము; చకుషామ్ = నేత్రములకు, ర_న్తం మంచిది 

బాల=ాపిల్ల లకు; వృద్ద = ముసలివారికి; (వజా సంత తికి; కా న్స్హకాన్సి వర్ణనము 

నకు; సౌకుమార్య = సుకుమారత్వమునకు; స్వర =మంచి కంఠ న్వరమును;అర్ధి నాం వ 

కోరువారలకు; కతా గాయము; తీణ = ధాతుక్షయము గలవారికి; పరాసర్పవా 
విసర్పరోగులకు;ళ స్త) =ళ_స్త్రము్యుఅగ్ని వనిప్పు మొదలగు వాటిచెత పీడింపబడిన 
శరీరముగలవారికి, శ సం == హితమైనది;వాతపి త్త = వాతాపి త్తపికారములన్యువిష. 
డావిషము, ఉన్యాదవ ఉన్మాదము; శోవహళోవుఅ లతీశ్చహాదరి_ద్రము;జ్వ'రాపహా 

=జ్యరమును తొలగించును, స్నెహనాంవ తై లాది స్నేవాములకంశు;ఉ త్రమం=ా- 

_శేష్షమెనది, శీతము = శీతవీర్యముగలది. వయసఃస్థాపనం =మునలి తనం లేకుండ. 

యౌావ్వనమును  నిలుపును. విధిఖిః శృతం =శా_న్తఏవిధిననుసరించి సంస్క 

రింపబడినది, సహా|సఏీర్యం=అనంతమైన శక్రిగలది, పురాణం=మిక్కి_లిపాత పడిన 

నెయ్యి; మద=ామదమును,; అపసాగ్రర హఅవసాగ్రిరమును; మూరఠ్చాయవా 

మూర్భను; కర్ణ శిరః = శీరోరోగము,కర్ణరో గము అతీడనే(తరోగము; యోని 

జాన్, యోనియందు బుట్టిన వ్యాథీన్ =వ్యాధులను (పొగొట్టును); |వణళోధన 
రోపణం=|వణములను శుద్దిపరచి యార్చును; పూర్వోకాన్ =వెనుక చెప్పబడిన; 

అధికాన్ గుణాన్ =ఎక్కువ గుణములను, కురాాత్ చేయును, తత్ =ఆ 

ఘృతము; అమృతోవమమ్ = అమృతముతో సమానమైనది; ఘృతమందో పి= 
ఘృతము మీది మీగడకూడ; తద్వత్ = అమృతముతో నమాన మె; చామరియు, 
సః =అఘృతకుందము, రూక స్తీక్ల స్తమఃడారూత్షగుణము ఉప్టగుణము కలిగి 

యుండను. 

తాళ్ళర్భొము : నెయ్యి వస్తు |(గవాణ శక్తిని |పసాదించి గతిగించిన 
విషయములను జ్ఞప్తికి తెచ్చును, చదివిని విషయమును ధారణచేయశక్తి 
నిచ్చును. జఠరాగ్నికి బలమునుచేకూర్చును. శు(కవృద్దికి తోడ్పడి నేత్రము 
లకు మంచి చూపును కలిగించును, బాలవృద్దులకు పథ్యకర మైనది. తతాదు 

లలో రోపణముగానుండును. తీణులకు ధాతువృద్దిని కలిగించును. అలటిగ్రిని 
తొలగించును. వాత 'పిత్త విషఉనా్యదాది రోగములను పరిమార్చును, తె లాది 
అన్ని స్నేవాములకంశు ఉత్తమో_త్తమమైనది. శీతవీర్యము; ఈ ఘృతము 
ఏ (దవ్యముతో జేర్చి [పయోగింపబడునో. లేక యే |దవ్యముతో, నెనను జేర్చి 
సంస్కృతము చేయబడునో అట్టి | దవ్యములయొక్క- శక్తిని అనుసరించి [వయో 
గములకు చక్కటి సిద్ధిని చేకూర్చును. ఈ ఘృతముచేత వెయ్యి సంస్కార 
ములు చేసి చికిత్సలో ఉపయోగించవచ్చును. 

మిగుల పాతబడిన నెయ్యి మద అపస్మారమూర్భ ళిరోరోగముల యందు 

నస్యకర్శ చేయుటకు |దవ్యములయొక్ళ కలయికతో ఘృతాదులను తయా 
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చేయుటకు చాల (పశ _స్పమెనది. ఇది అమృతతుల్య మైనదని వేరుగా చెప్పగా 

చెప్పనక్కర యుండదు. 

ఘృతమువై ననుండు మీగడకూడ అమృత తుల్యమైనదియె. కాని రూక. 
ఉప్టగుణములను కలిగియుండును. 

ళోళిలోఖ ; ధీడాయనగా బుద్దికి వన్తుగహణ శక్తియని అర్ధము. స్మృతిః 

=అతీత్రవిచా రేళ క్రిః (గడచిన విషయము నెమరు వేసికొనుట ) మేధా వవస్తువి నేక 

'శ క్రి ౩; వస్తువును గహించుళ కి ,|పజా=అపత్యం(అనగా ళు కవు. ఫలవంతమైన 

దని భావము) వయస్థాపనం = జరయా వినావయః స్థాపయతీ తి)=మహ న్తి 

పీర్యంచఅనేక శక్తిని మందః=ఉపరిభవః స్వచ్చః. 

బి, వ్కొ; “వరం వకాదళం (పా_వ్రం సర్వ దోషహరం; స్థితం వర్ష శత" 

భూ మౌళాంభమిత్యపదిశ్య జే న్వల్పతీరో బహూ_న్హ్మకః కిలాటన్వల్ప శర్యరః" 
పదునొకటవ సంవత్సరమున( అంత కాలము పాత బడినది ) నెయ్యి మిగుల (ోష్ట్రమెన 

రవ దోషములను వారించును. నూరు నంవత్సరముల కాలము భూమిలో నుంచ 

బడిన నెయ్యి శాంభమనబడునని తం్యతకారుల అభ్మిపాయము “యథా 

యథాజరాం౦ యా తిగుణవత్స్యా త్తతధా' అనిహారీతసంహితా కారుడు చెప్పి నట్టుగా 

నెయ్యిపాతబడు కొలది గుణ్తాత్రమమెనది. మరియొక తం|త్రకాకుడు “పురాణం 

దళవర్న ౦ స్యాత్; (పపురాణ మతఃపరం" పది సంవత్సరముల కాలము గడ 

చిన నెయ్యి పురాణమనియు; అంతకన్న ఎక్కువగ గడచినది. | పపురాణ 

మనియు చెప్పెను. 

మూ॥ కీలాట దధి కూచీకా త[క పిండక మోరటాః।॥ 

సతీర శాక పీయూషా రోచనా వహ్ని సాదనాః। 

శుకొని[దాకఫ క రావిష్టంభ గురు దోవలాః॥ 

(వతివదార్హము :  కీలాటడాకొంచము పాలులో ఎక్కువగా మజ్జిగ 

చేర్చి చేయబడినది.దధికూచికా= పెజుగు మజ్జిగ కలిపి చేయబడినది,త [కపిండక మా 

ఒక గట్టి గుడ్డలో వడియ గట్టగా గుడ్డకు అంటుక్"నిన ఘనవపదార్థము. 

మోరటాః = పగులగొట్టినపాలు, తీరశాక == సంయోగము లేకుండవిరిగినపాలు, 

పీయుపీ=జున్ను, రోచనాడారుచిని పుట్టించును, వహి సాదనాః హఅగి్యనాదన 

మును చేయును, శు[కని దా కఫకరా౭ఃడాశు[క్రమును నిద్రను కఫమును వృద్ది 

పరచును, విష్టంభ = మలబంధము, గురు =గుకుత్వమును, దోవలాః=ాదోవ 

|పకోపమును చేయును, 

తాత్సృర్యూము : మజ్జిగ అధిక ప్రమాణము చేర్చ బడినపాలు, వెలుగు 

మజ్జిగ కలిపి చేయబడినది, | క్రీకండము. అమ్హాది _ద్రవ్య ని తమేపములను వేసి విరగ 

గొట్టిన పాలు, అమ్లాది [దవ్యమున సంయోగము లేక్రనే విరిగినపాలు, జన్ను 
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యనియు రుచిని బుట్టించి అగ్నిని మందగింపచేయును. శుక్రము నిద కఫము 
వీనిని వృద్ది చేయును. మలబంధమును కలిగించి శరీరమునకు గురుత్వమును 

చేకూర్చును. దోషములను వృద్ది పరచును. “విష్టంభ గురుదోవులా;" అని 
చెప్పుట వలన జఠరాగ్నిని నశింపచేయును. 

కళలిలేఖి ; 'మోరటః=తీరనసదృుశః కిలాటికా, పీయూవమం హసద్యః 

సూతాయాః తీరక్ళతం దధి యని అర్థము. 

బి. వ్వా : కిలాట మనగా నష్ట తీర భాగమని చ[క్రపాణి నుడివెను. 

డల్హణుడు “కూర్చి కా భూత క&ీరస్య ఘనభాగః లాటః“ో అని చెప్పును, 

హేమాద్రి తక పిండకమనగ “ఘన వ్యస్త్రబద్దం స్వయం నృత (దవభాగం 
తకం తక పిండకః"” అని చెప్పును" 

మూ॥ విద్యార్దధి ఘృతోదీనాం గుణ దోషాన్ యభధాపయఃః। 

గవ్యేతీర ఘృశే శనీ నిందికేచా ౬విసంభ వే” 

(వతివదార్థ ము ఫ్ దధిఘృళాదినాం= పెలుగు నెయ్యి మొదలగు వాటి 

యొక్క, గుణదోషాన్ = గుణధోషములను, విద్యాత్ = తెలియవలెను, 
యథా హఎట్టనగా, పయః = పాలు 

తాత్బ్రర్యోమయు : _ వెలుగు నెయ్యి మొదలగు వాటి యొక్క గుణ 
దోషములను పాలతో సమానముగానే వుండును. ఆవు యొక్క పాలు పెబుగు 
నెయ్యి మొదలగునవి (శేష్టమెనవిగా చెప్పబడినవి. గొక్రాయొక్క పాలు పెరుగు 
నెయ్యి మొదలగునవి నింద్యములుగా పేర్కొనబడినవి. | 

కోళిలోఖ: స్వాదు పాకరసం అను వాక్యములచెత సామాన్యముగ 
వీరగుణములు చెప్పబడినవి. అన్తే పెజుగు యొక్క గుణములు గూడ సామాన్య 
ముగ చెప్పబడినవి. 

ఇతిఠకీర వర్గః 

శః ఇవోరసోగురుఃన్నిగో బృంవాణః కఫమూ[శ్రకృత్ ॥ 

'వృష్య ఫ్ఫీతః పవనజిత్ భు క్లే వాత (ప్రకోపనః 

రక పిత్త [వశమనః స్వాదుపాక రసోసరః॥ 

(సతివదార్థిమయు : ఇతో ః=ైచెటుకు యొక్క; రస=రసము; గురుం వా 
గురువుగ్య  స్నీగ్ధఃడాస్నిగ్గముగ నుండును; బృంహాణః = శరీరమునకు పుష్టి 
నిచ్చును: కఫమూ[ త్రకృత్ =కఫమూ[తములను వృద్ది చేయును; వృష్యః = 
రతియందు శక్తిని వృద్ది చేయును; శీతః శీత పిర్యము; పవనజిత్ =వాతశామక 
మైనది; భు_క్తే = భొజనానంతరము; వాత |పకోపనః=వాతము [(పకోపింప 
“జేయును; రకృ పిత్త ప్రశమనఃడారక్ష పిత్తములను శమింపజేయుసు; స్వాదు 
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విపాకరసః=ామధథుర రసమును మథుర విపాకమును కలిగియుండును; నరఃా 
సరగుణముకలది. 

తాత్సృర్యమయు; ఇక్షు రసము గురువుగ స్నిగ్గముగ నుండుమ. శరీరము 
నకు పుష్టినిచే కూర్చి. కఫమూూ(త్రములను కుక్రమును వృద్ది పరుచును. శీత 
వీర్యము గలది వాతమును శమింప జేయును. భోజనము చేసిన తరువాత చెటకు 
రసమును (త్రాగిన యొడల వాయువును |పకోపింప జేయును. రక్ష పిత్త వ్యాధిని 
శమింపజేయును రన విపాకములు మధురముగా నుండును. నరగుణము కొలది, 

కలలోఖ : (దవములసు గురించి చెప్పుచు చెటుకు రసమును చెప్పు 

చున్నారు. ఇకురసము సరత్యాది గుణములను కలిగియుండును. వాత నాశకము 

భుక మా(శపేతః వాత (పకోపనః 

మూ సో౬. | సలవణో ద_న్తపీడితః శర్యారా సమః 

(వతివదార్థము : నం = ఆ చెబుకురసము, అ 7 వచెజుక్రుయొక్క 

కొనలో, నగలవణకాలవణ రసముతో కూడి యుండును, ద నృపీడితః=ద నము 

లతో నమలుటచేత బుట్టిన రసము, శర్కరాసమః=శర ,రతో సమానమైనది. 

తాత్చర్భాము : చెటుకు రసము కొనలో కొంచము ఉప్పగానుండును. 

దంతములతో నమలుటచేత జనించిన రసము శర్కరతో సమానమైన గుణములు 
గలది, 

భతిలేఖ : ఆ రసము కొసయందు కొంచము ఉప్పగా నుండును, (ద_న్హ 
పీడిత య) కాలాద్యనుపవాతత్వాత్ గుణైః శర్యరయాసమః) య్యస్త్రము 
మొదలగు వీటి చేత తీయబడినది అని యర్థము. 

బి. వ్యా : “అతీత మధురోమూలే మధ్యే మథుర ఏవచ, అ శేత్వడి 
విజయ ఇతూణాం లవణోరసహ" చెబుకు యొక్క(కిందు భాగమునందలి రసము 
మిక్కిలి తియ్య్థగనుండున), మధ్య (వబేశము నందలి రసముగూడ తియ్యగ 

నుండును గణుపులు కొన వీటి యందలి రసము ఉప్పగ నుండునని ను శుతము 

నందు చెప్పబడినది. 

మూ॥ మూల్గాగజన్తు బగ్జాది పేడ నాన్నల సంకరాళఠ్ 

కించిత్ శాల విధృత్యాచ వీకృతింయాతి యా 29s 8 

విదాహీగురువిష్టం భాళేనాసొ 

(్రళివదార్భము ; యయాం|తికః=యం | త్రమువలన తీయబడిన రసము, 

మూలా(గవవేరు; కొనజన్సుదిజ గా =జంతువులచేత నమలబడుటవలన క్రలిగిగ;పీడ 

నాత్ వపీడనమువలన; మల ల సంకరాక్ = యస్లాదులయందలి మురికి చేరుటవలన 

కించిత్కా లం విధృ జ్యాచ కొంచము కాల విలంబన వేరృడుట చేతను, తనా 

శో 
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ఆకారణముచేత; అసెవాఆరసము,; వికృతిం =వీకారమును; యాతి౭బాందు 

చున్నది. విదాహీ=విచాహాగుణముగలది; గురుహాగురుగుణముగలది. విష్టంభి= 

మలమును బంధించును,. 

తొత్భర్యము : యంత్రమునుండి తీయబడిన చెఅకురనములో చెటికు 

యొక్క వేకుకొన జంతువులచేత కొరకబడిన దగుటవలనను మురికిచేరి యుండుట 

చేతను కాలవిలంబనము జరుగుట వలనను ఆ రనము వికారమును ఇంది 

యుండును, కాన యం|తముచే కీయుబడిన రనము విదావహాగుణముతో గుడి 

యుండును. (విదాహియనగ; జాఠరాగ్ని సంయోగము వలన పాకమె పిత్త 
మును వృద్దిచయుచు . ఛిరకాలమునకు అజీర్ణ ముకాకుండ చేయునది యని అర్థము) 

మలమును బంధించి గుకువుగానుండును. 

\ 

వేరుకొస పురుగు పట్టిన చెబుకు మురికిసంబంధము ఇవి లకుండయం [త్రము 
నందు తీయబడిన అకు రసమునకు .విదాహోది దుర్గుణములు లేకుండును. 

కోళిలౌఖ : ఈయాం|క్రికమైన చెజకురనము విదాహివిష్టంభమును కలి 
గించును. జంతుజగ్ట 8=| కిములచేత తినబడినది యని అర్హము; విదాహితనగ 
సౌమ్యభావములను విశేషముగ దహించు స్వభావము “అని అర్థము. కారణా 
భావాత కా ర్యాభావః అను వై య్యాయిక్ర సిద్దాంతమును పురస్కరించుకొని 
ర క్తపి త్తము ఇచ్చట న-దహరించినప్పటికిని విదాహియను పదము జాధాకరము 
గాదు. 

శ్లో॥ త తపొ-|ఢడకః ఎైత్య]పసాద మాధుర్యాద్వా ర నమనువా.ళికః | 
శాత పర్వక కానార వైపాళీద్యాః తతః [క్రమాత్ | 
నతా రాః నక ఫాయాశ్చ సోబ్టైః కించిర్థ్వి దాహిన 811 

(వతివదార్థ ము : తత = చెజబుకు రనములలో, వెం డకః =పౌం[ డక 
మును ఛైెరుకురనము, శౌ త్ర కాశ తము,| పసాద=| పనన్నత్వము, మాధ్యుర్యెః= 
మాథుర్యములచేత, వరః _శష్ట్మమెనది. తరునువాం౦శికః వశ త్యాది గుణముల 
చేత, పౌండకముకంశు తక్కువ గుణములుకలది వాంశికము, శాతవర్వక = 
శతపర్వము, కాంతార = కాంతారము,నై పాలా-ద్యాః= నేపాళము మొదలుగా 
గల చెబుకు రనములు, (కమా త్తతః యథా కమముగ నొక దాని కన్ననొక్రటి 
స తారాః = తారముతో కూడినవి, నక మాయో? = కపాయరనముతో కూడినవి, 
సోనూ == ఉన్దగుణముతో కూడినవి, కించిద్విదాహినఃాకొంచము విచావా 
గుణముతో కూడినవి గనుండును. 
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తాత్ళర్యుయు : చెఅకులలో పౌం(డకమను చెఅకు యొక్క రసము 
౩ త్యము |వసన్నత్యము మాథుర్యము అనుగుణములవలన (ేష్ట్రమెనది. 
వంశమను చెఅకు యొక్క రసము పౌం[డకమను చెలకు యొక్క రసమున 
కంశు తక్కువైన శై త్యాది గుణములు కలిగియుండును. శతపర్వము, కాంతా 
రము, నేపాళము, మొదలగు జొషధములుగల ఇచెజఅకు రసములు వరుసగా 
నొకదాని కన్ననొకటి శై త్యాది గుణముల వలన . తక్కువగా నుండును, 
మరియును కొంచము ఉప్పగ, కషూయముగ, ఉష్టముగ, విదాహగుణములతో 

కూడియుండును. 

కోలిలోఖ ; చెబుకు రనములలో అన్నిటి కంచు మిక్కిలి | శేష్టమెనది 

పౌం|డకము (శై త్యాదిభిః పౌం|డకాత్ హీనోచాంశికః) 

మూ॥ పాణితంగుర్వు భిష్యంది చయకృన్మూ[త ళోధనం 
నాతిశ్లేమ్మ కఠోథాత సృష్ట మూత శకృగ్గుడః 

(పభూత (క్రిమిమజ్ఞా సృ చృేదోమాం3 కఫోఒ వరః 

వృాద్యః పురాణః పధ్యశ్చ నవః శ్రెష్మాగ్ని సాదకృత్ 

(వతివదార్థి ము : ఫాణితండాకండచక్కెర; గురుచూగురుత్వము, అభి 

ష్యుంధి=ధాతు మాలిన్యముచేత |సోతస్సులయందు |సవించుట, చయక్ళత్ = 
తిదోవములను సంచయముగా చేయును, మూ తశోధనం=మూ (తమును శుద్ది 

పరచును; ధథౌతః గుడః=నంస్కా_రాధిక్యతచేత  నిర్ణలమైన బెల్లము, నాతి 
శ్లేషశ్చికరః కొంచెముగా కఫమును వృద్దిచేయును, మూ తళకృత్ = మూత్ర 

మును మలమును జై లు పరచును; అపరః=సంసారములేని బెల్లము (మురికితో 
కూడి యుండునది.) (పభూత |కిమి = అధికములై న క్రిములు, మజ్జా=మి, 
అస్ఫక్ హర క్షము, మేద = మేదన్సు, కఫః=ైకఫము గలది పురాణః=ా 

(పాత బెల్లము, హృద్యః =హృ దయమునకు మేలు చేయును, చ=మరియు, 

పథ్యః డావథ్యకరము;  నవఃడానూతనమైన బెల్లము, శ్రైపా్రగ్ని సాదకృత్ = 
కఫశకారి; జాఠరాగ్నిని నశింప జేయును. 

తొాత్స్రర్యయు : కండ చక్కెర గురు, అభిష్యుంద గుణములు కలది, 

దోషములను మలములను వాటి వాటి స్థానములయందే వృద్దిపరచి మూ తమును 

అధికముగా | పవ్నర్హింప "జేయును. 

సంస్కారము ఎక్కువగా చేయబడి మలినమైన చెరకు రసముతో తయారు 
చేయబడిన గుడము (క్రిములను పుట్టించును, మరియు మజ్జి రక "మేదో మాంస 

ధాతువులను కఫమును వృద్దివర చును. క్ష 

(పాతదియగు బెల్లము హృదయమునకు శక్తిని వృద్ధి చేయును, పథ్యకర 
మైనది. 

18 
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(కొత్త బెల్లము కఫమును వృద్ది పరచి జాళరాగ్నిని నశింప జెయును, 
శ 2లోఖు: చయక్ళత్ అను పదమునకు మూడు దోషములను తమ 

తమ స్థానముల యందు వృద్ది చేయునని యర్థము. మూత్ర సంశళోధమనగా 

మూత్రమును ఎక్కువ (సవింప జఇయునని భావము. పధ్యః అనగా శరీరమునకు 
మంచిదియని అర్థము, 

మూో॥ వృషా్యః- మత తీణహి తా ర కృపి తానిలాపవోః 

మశ్య్యండి కాఖండసీ తాః [క మేణ గుణవ త్రమాః 

తర్గుణో తిక మధురా కషూాయా యానళర్క_రఠా 

[(తిదోషఘ్నీ _నిళా కాశేషు దర్భచ్చద సంభ వా! 

చావాళృట్ చ్చర్ది-మూర్ళాస్ళక్ - పిత్తఘ్నః సర్వళర్కారాః 

(వతివదార్థము : మత్స్యండికా=ాపాక భేదముచే మత్స్యములయండముల 
బోలిన శర్కరా విశేషము; ఖండడాకలకుండ; సితాః=శర్కర; (క మైణ =వరు 
సగా; గుణవ త్తమాః == మంచిగుణములుకలిగి యుండును; వృమ్యూః =ళు (కమును 
వృద్ది చేయు:ఏ; వీణ == తీణధాతువు గలవారు, క్షతావగాయవడిన వారలకు 
హి తాః = పథ్యకరమైనది; ర క్తపిత్తవర కృపి త్రమును; అనిలావవోః=బాతమును 

పోగొట్టును; యానసళర్కరా =యాన శర్కర (దూలగొండి కపాయముచే చేయ 
బడిన +చ క్కెర). తిక్తమథురాః =చేదుగా మాభుర్యముగా; కషాయా == కషాయ 
రసము కలదిగా యుండును; తద్గుణా = శర్క్యరతో సమానమైన గుణములు 
కలది, కాశేషు = లెల్లుకవవులందు; దర్భ చ్చ దః=దర్భభాగముల నుండి; సంభవ=ైా 
పుట్టిన; సితాడాచక్కెర; (తిదోవఘ్ని =మూడు దోషములను పోగొట్టును; 
సర వశ ర్క్య్ధారాః అన్ని విధములైన శర్మ్కరలు, దాహాః=ాదావామును; తృట్ = 
దప్పిని; ఛర్చి వాంతిని; మూర్భా == మూర్చను; అన్ఫక్ పితృమ్న్య్యః=ర కృ 
పిత్రమును ళమింప జేయును. 

తౌత్న్రర్భాయు 3 మత్స్యండిక , కలకండ; శరర కమముగా అంతకంత 
గుణవత్తమములె శు క్రమును వృద్దిపరచును., గాయపడిన వారికి ధాతువులు 
థీణించిన వారికి చాల (పళ_స్థమెనవి. రక్తపిత్తము వాతమును పోగొట్టును. 
యవా శర్కర కొంచెము చేదుగా, మాథుర్యముగా, వగరు గల రనముగా 
యుండును, శర్కరతో సమానమైన గుణముకలది.. కాళ, శర దర్భల యొక్క 
ఆకుల నుండి తీయబడిన రసముతో తయారుచేయబడిన శర్కర శర్క్యరతో 
సమానమెన గుణములు కలిగియుండును. తిదోషములను పోగొట్టును. అన్ని 
చక్కెరలు కూడా దాహ, త్ఫట్, ఛర్చి, మూర్చ, రకృపిత్త వికారములు 
శమింప చేయును 

కోలిలోఖు : యానళర్క్మరయనగా లోకమునందు యవాన శర్మ. రాయను 
చేర్చత్రే ప్రసిద్ధమైనది, ఈయవాసశర్మర దూలగోొండి రనముతో చేయబడు 
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చున్నదని కొందరు చెప్పుచున్నారు. 

ఎ. న్యా :- సుశుత సంహితయందు మత్స్య డికా శబ్దము, మందం 

“శలంచశతే డమత్స్యండికా" అను వ్యుత్చ త్తినిబట్టి ఫాణితమునకును గుడమునకును 
మధ్యావస్థలో యుండుపాకమనియు నది యెక్కడనుంచినను కొంచెము కారు 

చుండుస్వభావము కలదని చెప్పిరి, వారి కాత్సర్యమును బట్టి గుడమునకు తరు 

వాత యవస్థలోనుండు పాక మే మత్స్యండికయని అర్థమగుచున్నది. చక్కెర 

ఇమవికారములని ఇంటిలో (శేష్టమెనదిగాన్ను చెప్పుచున్నారు యవాన శర్కర 

యనగా పిన్న కేవటి దూలగొండి వేరును కషాయము కాచి దానిని ఇగుగునట్లు 

వండినచో చక్కెరవలె తేలును. దానినే యవాన శర్కరయాదుకు.సెనుదావా 

రించిన చెరకు, దూలగొండి అనువానివల్ల కలిగిన చక్కెరలన్నియు మంటను 

పోగొట్టి రక్షృపి త్తమును హారించి, వాంతులను, మూర్చను, దప్పిని పోగొట్టును, 

మూ॥ “ళర్క- శేకము వికారాణాం పాణిశం. చవరావశే, 

(వతివదార్థము ; - ఇకువికారా7కాం =. ఇకువికారములతో, శర్క-'రా=ా 

ర్కర,వరా= | శేస్టమెనది, -.. చడామరియు, ఫాణితము=ఫాణితము, అవరడా 

నికృష్టమెనది. ' 

తాతళ్ళర్భుము:- ఇతు వికారములలో పంచదార (శేష్థమెనదిగనుఫాణితము 

నికృష్ట్రమెైనదిగ నుండును. 

శ చకుష్యం భేదితృళ్ళుష్పు విషహిధ్శా (సపిత్త నుత్ ॥ 

కుష్టు మేహక్ళృమిచ్చర్టి శ్వాస కాసాతి సారనుక్ ॥ 

|వణళోధన, సంధాన రోపణంవాతలం మధు। 

రూకుం కషాయ మధురం. తత్తుల్యా మధు శర్కు-రా॥ 

ఉప్త్పముప్పార్తము క్ల చ యుకం చోనేర్నివోంతితత్ 1 | 

విషాన్వయ శ్వేన “వివపుచే ఎ భ్యోోజ"వీయతో మథు 

కుర్వు లే" లే స్వయం యచ్చ సవిశా[భమరాధదయః। 

[(పచ్చుర్జ నే నిరూహే చ మధూస్ట్రం ననివార్య శే 

అలజ్బపాకమాశే వత యోర్యప్మా న్నివర్తశే। 

గురు .రూకక పాయ త్వాశ్చే త్యాచ్చాల్బం హితం మధథు॥। 

_ నహి కష్టతమం: కించి. త్రదజీర్దాద్యతోనరం! 

ఉప[క్రమ విరోధిశ్వాత సదో్యోహాన్య్యాద్య ధావిషం। 

-నాసా[ద వ్యాత క తాష్ట్రచ్చు యోగషాహి పరం మధు 

వృష్య 'యోశారతో యుక్తర వృషతామానుప్తర్త తే 

. ఆామఠం పౌప్టికం జాద్రుం మాతీకంచ యథో త్త తరమ్! 

"నరం జీర్ణరచ శేష్యంశ్యే ద్వే యే వగష్యూవ యోజయేత్ ॥ 
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(వతివదార్థమయు :- మథుడశేనె, చకువ్యంచ౭న్నేతములకు మంచిది, 
భేది =తీశ్సతవలన పిండభూతములై న భావములను విభజించును. (శరీరము 
నందు ఉండలుకట్టియుండు పదార్థములను విభజించుట), తృట్ దప్పి, 
శైమృ్మడాకఫము, విష=ావిషము, హిధ్యా= ఎకి ళ్ళు, అసృపి_త్తనుత్ =ర క్షపిత్తి 
మును శమింవ జేయును, కుష్ట కుస్టము, 'మవా=(పమేహము, కమిడా 

క్రిములు, ఛర్ది=వాంతి, ఇ్యాస=జఉబ్బసము, కాసడాదగ్గు, అతిసారనుత్ = 

అతిసారవ్యాధిని శమింపచేయును; రోపణం == [వణములనార్చును, వాతలం=ా 
వాతమును వృద్ది చేయును, రూక్షంచరూక్షగుణమును కలిగి; కషాయమధురం = 
వగరుగ మధురముగ నుండును మధు శర్క_-రా:= తేనెవలన బుట్టిన శర్కర; 
తత్తులా్యా = తేనెలో సమానమైన గుణములు గలది;ఉప్లం = కాచిన తేనెతో, ఉషా 
రృం ఉిష్టముచేత పీడితుడై నవానిని, ఉన్టేకా లేదేశే= ఉషఫ్ణ కాలము ఉప్పదే 
శమునందుగాని;చామరియు; ఉషెఃయు క్షం = ఉప కరమైనఆహారాదులతో చేర్చి 

గాని (ఉపయోగించిన) తతో-ఆ కాచినతేనె; నిహా చని చంపును, యతః = 
యెందుకనగ; (భమరాదయః = [భమరాదులు; న్వయం = శరీరముచేతనే; 
సవిషాః విషముతో కూడినవి, విపాద్వయ త్యేనఊవిషముతోకూడియుండుట 
చేత, విషపు మ్పేభ్యోపి = విషముతో కూడిన పుష్పములనుండి కూడ; 
మథు = తేనెను; కుర్వుతే = చేయుచున్నవి, యక్ = మేశేసి; (వచ్చర్ణనే = 
వమనమునందు; చ=మరియు, నిరూపా=నిరూహూ వ స్తియందు, ఉష్ణం 
మధుడశా చబడిన తేనె, ననివార్య త = ని"షేధింపబడదు, యస్మాత్ =మేకా 
రణమువల్లనై న, తయోః= పాకముచెందక యే; ఆశు శీ ఘముగ; నివ ర్లతే=ా 
బయలు వెడలును; మథుడా తేనె, గురుడాగురువు; రూక = రూకగుణము; కషా 
యత్వాత్ = వగరుగానుండుట వలన; ఎ_థిల్యాచ్చ = శిథిలత్వమును కలిగిం 
చుట వల్లను, అల్పం =న్వల్సము (గా సేవించుట), హితం = పధ్యకర మైనది, 

యతః=యెందుకనగ; కించి త్రతః=మూ [త్రము అధికమైన యెడల, అజీ 
ర్థాత జీర్ణముళానందువలన; కష్టతమం మిక్కిలి బాధాకరమెనదిగా; భవతి= 
అగుచున్నది. తధాహి=ాఅదియు క్ష మే, ఉప కమవిరోధత్వాత్ = చికిత్సావై ద్యము 
వలన; సద్యః=వెంటనే నరం = మానవుణ్ణి, విషంయ థా=విష మెట్టు; తథా 
అశ్లే; హాన్తాత్ చంపును, మధుడ"ేసె; నానా దవ్యతృ్మకళ్వాత్ అనేక 
వుష్పరసముల కలయికవలవ; పరం మిక్కిలి; యోగచవాహి= యోగవాహి; 
చహచమరీయు, అతః = ఇందువలన; వృమ్యయోగః యు క్షండావాజీకరణ 
యోగములతో చేర్చబడనిది; వృషతాం = వాజీకరణమును; అనువ ర్లతె=ా 
అనుసరించు చున్నది. (భామరం = (భామరము; పౌత్తికం = పొ_ త్రిక; 
త ద్రం- తి దముచైడామరియు; మాతికం=మాకికము; యథో త్రరండాఉ_ త 
రోత రము;వరం= _శేస్టమెనది, జీర్ణంమథువ= | పాతదియగు తే నె; తేషు =ఆనాలుగు 
నిధములలొ ,అ స్యా ద్వేవవడాచివరి రం డే; ఉపయోజ యేత్ ద ఉపరోగిం చవ లెను 



షష్టో ధ్యాయము 197 

తాత్స)ర్భయు :_ తెనెడామథుశర్శర. 

తేనె నేత్రములకు మిక్కిలి [శ్రేస్టమైనది. దప్పిని కఫవికారములను, 
ఎక్కిళ్ళను, రక్త వికారములను, కొత్త వికారములను, కుష్ట, [పమేవా, 

కమి, ఛర్చి, శ్వాస, కాస, అతిసార రోగములను పోగొట్టును. [వణము 

లను శోధించును; (వణములను సంధానము చేయును (రెండు (వణముఖముల 

నొకటిగా చేయును). వాతమును వృద్ధిపరుచును. మథుర రనము కటు విపాకము 

గలది. 

మధుశర్క_ర మధువుతో సమాన గుణములను కలిగియుండును. తేనెను 

ఒక సీసాలోవె చి కొన్ని మాసములశ్లై వుంచినయెడల |క్రిందు భాగమున 

శరర తయారగును. చానినే మధు శర్కర యండురు. 

కాబినతోనౌ : అనేకవిధములైన రసగుణవీర్య విపాక్రములచేత విరు 

ద్దము లై న పువ్వుల మకరందమునుండి తయారగుట వలన, విషయుక్తము 

లగు తేనెటీగలచేత కూర్పబడుట వలనను వేడిని సాతిగింపజేయజాలదు. అన్ని 
విధములగు సశేనెలును విషముతో కూడియుండుటచేత ఉష పదార్జములతో' 

విరోధించును. కాన _ ఉప్టపీడితులకు _ ఉష్ణ (ద్రవ్యములతో చేర్చబడిన 
దానిని సేవించిన వారిని; ఉన్ల కాలములో ఉవ్హ దేశములో ఛేవించిన వారిని 

విషమువలె జంపును. వమనము 'నిరూవావ స్త్రీతో పేర్ప బడిన కాచిన తేనెను ఉప 

యోగించినను అది ఉదరమునందు పాకమును చెందకయే శీఘముగా బయలు 

'వెడలును కాన వమననిరూహా వస్తులయందు అది నిషేధింప బడలేదు. 

మథుగుణములు, మా(తా(పమాణము 

గురుగుణము, రూత్షగుణము, వగరురసము శీత వీర్యము గలది యగుట 

వలన తేనె స్వల్ప మా[తలో వుపయోగించవలయును, ఎక్కువ మాతలో 

ఉపయోగించరాదు. అధిక మాతలో ఉపయోగించిన 'యెడలల జీర్ణ ము 

చేయును. ఈ అజీర్ణము చాల కష్టదాయకమైనది. ఎందుకనగ ఏ పదార్థము 

కడుపులో జీర్ణము కాకున్నను ఉన్ల చికిత్స 'శేయవలసియుండును. ఉష్ణ చికిత్స 

తేనెకు విరుద్దమైనది. ఇట్టి స్థితిలో “తేనె విషమువళె మానవుని చంపును -కానున 

తేనె స్వల్ప “మాలో “వుపయోగించవలెను. 

మథు ఉపయోగము 

మథు యోగవాహి. (ద్రవ్యము. ఎందుకనగ పలువిధములై న-పుష్ప మక 

రందములతో తయారయినది. మరియు వాజీకరణ యోగములతో చేర్చి సేవిం 

చిన తేనె చాల ్రేష్ట్రమెనది. వృష్యకరముగా నుండును. 
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యోగవాహి యనగ, యే (దవ్యము మరియొక (ద్రవ్యముతో కలిసి తన 

స్వభావ రసగుణ వీర్య విపాకములను - వదలిపెట్టి తాను కలిసిన [దవ్య స్వభా 

వాదులను అనునరించునో అదియని కొందరి యభిప్రాయము. ఇట్లు అర్థము 

చెప్పిన యెడల నిరర్థకమగును. ఎందుకనగ యోగవాహి |ద్రవ్య సంయో గను 

చెందని స్వభావ గుణములు గల (ద్రవ్యము యోగవాహా (దవ్యము కలిసిన 

యెడల తన స్వభావ గుణములు మారక ఆ గుణములు దానిని అనుసరించియే 

యుండును. అందువలన యే (ద్రవ్యము [దవ్యాంతరముతో కలిసినపుడు ఆ 

(దవ్యమునకు ఎక్కువ శక్తిని పుళ్లునని చెప్పుట యుక్తము, ఇట్టు చెప్పుటవలన 

శ కిని వృద్ది పరచు [పతి (దవ్యము యోగివాహిత్యమును పొందును. కాన 

ఇదియు యు కముకాదు, యే (ద్రవ్యము మరియొక [దవ్యముతో అనుసరించక 

పోయినప్పటికి కలిసినన్నైన నూ _దవ్యము యొక్క గుణములను అనుసరించి.*ఆ 

(దవ్యమునకు విరోధ మేర్పురువక తనకార్యమును కొంచెముచేయునో 'భృత్యుని 

వ లెఅదియోగవాహి దవ్యమని పిలువబడును , ఎట్టన గాభృత్ఫుడు సాస్రమికార నము 

లను స|కమముగాఆచరించుచు స్వకీయమై శరీరయా'| తాదూలుస్వ్వామి - కార్యము 

లకువిరోధమునుకలిగించక నిరహించుకొనుచుండునోఅశ్లేకెనె |మంగకాయతో 

కఠిసినయొడల వమన కారమును చేయునేకాని స్వభావగుణమైన వమన నివారణ 

మునుచేయుట లేదు .మరియు వారీతకితో కలిసిన -తే నె విరేచనకార్యమునే చేయునే 

కాని స్వభావగుణమైన _స్తంథన రూపకార్యమును చేయుట లేదు. 

మథు భేదములు 4 

"తేనె (భామ రమనియు, పౌ_త్తికములనియు, జూ దమనియు, మాడిక 

మనియుశీవిధములు: తే నెటీ గలచేత కూర్చబడినది 'భామరము, పెద్దవై తుమ్మెదల 

వంటి తేనెటీగలు. 

“మవాత్యః పింగలాయాన్తు మాడికాః పుత్తికా స్ప్ఫ్రతా' - అను వచనాను 
సారము పసుపురంగు గలిగి పెద్దవిగా నుండు తేనెటీగలు పు త్తికములు, అట్టి 

వానివలన "జేరృబడినది పౌ త్రికము. 

తా | దమనగా,చిన్ను విగా. నుండుతేనెటీగల చేత చేర్చ'బ్డినది,' మాహికములు 

“మవాత్యః పిజ్లలా స్తీవా. విమోసా “మత్కా సగ్ర్రప్రతాః" ప అని షెద్దవిగాను తనె 

రంగుగా నుండి పొడిచినచో తీక్షమైన విషమెక్కునట్టివి మజికములు, 'వీటిచేత 

కూర్చ బడినది మాతీకము. 

[భామరమను "తనె శుక్ల వర్ణముగను, పౌత్తికమను తెనె ఘృత వర్గము 

గను "శూ దమను తేనె కపిల. వర్ణ ముగను, మాతికమను 'అేనె “తెల వర్షముగను 

వుండును. 

భళిలేఖ ; “భేది” యనగా -తీక ' గుణముగల -“బేహమునందలి పిండ 
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భూతముగనున్న భాగములను వేరుగా చేయునది. “సంధానం” శెండు[వణ 
మార్గముల నొకటిగా కలుపును. ఎక్కువగా తనె నుపయోగించిన యొడల 

అజీర్ణము చేయును. అజీర్ణము చేసినపుడు ఉష్టోదక పానాదులు విధించబడినవి. 

ఉష్ణోదక పానము శేనెకు వికుద్ధము.. అందువలన శీశ్రముగా నుండు చికిత్సలు 

చేయవలెను. శీతగుణ : వీర్యములు కల. చికిత్సలు అజీర్ణ రోగికి అపధ్యములుగా 

నుండును, ఇందువలన ఉష్మకమ విరోధము కలుగుచున్నది. తక్కిన వన్నియు 

తాత్సర్యాంశములు. 

మూ॥ త్రైలం స్వయోని వత్త|త ముఖ్యం తీక్లం వ్యవాయిచ! 

త్వగ్జోషకృ్ళద చతుష్యం సూతో్యిష్ణం ౯ ఫక్భన్న చ॥ 

కృశానాం బృంవాణీయాలం న్గూలానాం కర్భనాయచ | 

బద్ధ విట్కం [కిమిఘ్నంచ సంస్కారాత్సర్వ రోగజిక్॥ 

తైల (పయోగాద జరాకెనిరి-కారా- జిత [శ్రమ్యా! 

ఆసన్నాతి, బలొయుగ్దే : (దై శ్యాధిపతతుః పురా! 

(వకివదార్థతు : తి లం=నూన; స్వయోనివత్ తమ కారణ 

వస్తువులతో సమాన గుణములుగలవి; తత = అచట; తై ల=నువ్వుల నుండి 

వీయబడినది, ముఖ్యం = | శేస్ట్రమెనది, తీళ్ల ం=తీ క్ల గుణముకలది; వ్యవాయి = 

శరీరము నందంతటా వ్యాపించు స్వథావముగలది; త్వక్ దోషక్ళత్ == చర్మమును 

దూపి.చును; అచకుష్యుంచ న్మేతములకు మంచిదికాదు; సూక్మైచిన్నవిగా 

సుండు (సోతస్సులలో సంచరించును; ఉష్ణం =జఉపష్టవీర్యము గలది, నచకఫ 

కృత్ =మరియు కఫకరమైనదికాదు; - కృ శాన్గాం=ాకశించిన వారికి; బృంహా 

ఇణరాయై=ై బలియుట కొణకు; అలండాచా లును; స్టూలానాం = బలిసిన వారికి 

(మేదస్సులకు), కర్టృనాయచ =మరియు కృళశించుటకొ అకు;అలం = చాలును; 

బద్దవిట్క_౦ =మలమును బంధించును; [కిమిఘ్న౦చ =మరియు (క్రిములను నళింప 

జేయును; సంస్క రాత్ =సంస్కారమువలన; సర్వరోగజిత్ = సమస్త రోగములను 
జయించు”; పురావాపూర్వము;, దె త్యాధిపతయః హదై త్యులయొక్క రాజులు; 

తె లపయోగాక్ తై లమును వువయోగించుటవలన; అజరాః=ముసలి తనము 

లేనివారు; నిర్వికారాః- = వ్యాధులు. లేనివారు; జిత[శమాః = (శమను 

జయించిన. వారుగా నుండిరి చ = మరియు; యుద్దే = యుద్దమునందు; 

అతిబలాః=మికి_లి బలశాలుకుగా; ఆసన్ =వుండిరి. 

తాత్ళర్భుయు : తై లములన్నియు తమకారణవస్తువులతో సమాన గుణ 

ములుగలనై యుండును. వవస్తువులో నుండి తైలము తీయబడినదో ఆ వస్తువు 

యొక్కగుణమే ఆశతై_లము నందుండును. త్రైలములలో నువ్వులనూనె ముఖ్య 

మైనది. తీక్షగుణముకలిగి శరీరము నందంతట వ్యాపించును. పానాభ్యాసము 

వలన చర్మమును దూషించును. నేతములకు మంచిదికాదు.  నూత్ము(సోతస్సు 
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అలో సంచరించుచుండును, ఉప్పవీర్యము గలది. కఫకరముకాదు. తై లము 

కృశించినవారికి పౌప్టికము; మేదస్వులకు కార్భ్యమును కలిగించును. మలమును 

బంధించి (కిములను నశింపజేయును. సంస్కారము వలన అనేక రోగములను 

బోగొట్టును. పూర్వము ఇం దాది చేవతలు తైల పయోగములచద్వాారా నే 

అజరామరులుగా జిలేం[దియులుగా యుద్దమునందు అతిబలులుగానుండిరి. 

ఫో?ిలోఖ : .[దవముగా నుండుటవలన శై లమని -వెప్పబడుచున్నది, 

వ్యవాయి యనగా మొదలు సర్వశరీరమును వ్యాపించి తరువాత పాకము 
చెందునదియని అర్థము. (తాగటము . అభ్యాసము చేయుటవలన త్వక్కును 
దూసించును. అట్లుకాని యెడల త్వగ్లోషమును భేదించునని (కృతి ఖేదన ఇత్యన్య 

ధాతోః (వయోగః) సూతసగ్ణ(సోతస్సులను |వవేశించునది. డై త్యాధిపతులు 
గూడ తైల (ప్రయోగమువలనసె అజరామరులుగా నుండిరి. 

జి, వొ, తె లము పాకమువలన కటువుగానుండి వాతమును హారింప 

జేయును. కఫ పి 'శ్రములను వృద్ది పరచునని ఆయుర్వేచావతారమను (గంథ 
మున గలదు. నువ్వులనుండి ఉత్సన్న మైనదికాక స్నేహా పాధాన్యము వలన 
తె ఆ. లముఅనిచెప్పబడుననిచరకమునందుక లదు. ఏరండతై లము, కుసుమతై. లముఅను 

నెర్లనుబట్టి వాటి కాడలు ఆకులు మొదలగునవియనికూడ అర్జము వచ్చును. “(దవ్య 

నోమముతోకూడ తె లళబ్దము చేర్చియే చెప్పవలయును. శ లము తిలతై లవర 
ముగా ముఖ్యము, ఇతర లములయందు గొణముగా (పయోాగింతురు, క్భశిం 

చీన శరీరముగల పుఎషునియెక్క (సోతో మార్గములు మిక్కిలి సంకో చమును 
చెందియుండుటచెత వానిలో బృంవాణ| ద్రవ్యములు లోపల |వవేశించుట కష్టము 

గాన అట్టిస్టితిలో తై లము సంకోచముచెందిన [సోతన్సులలో తీజ్ఞాది గుణములచే 
ఫీ ఘముగ (ప్రవేశించి వానిని శుద్ధి చేయగలదు. |(సోతస్సులు జాగుగాశుద్ది 
చెందినయెడల వెంటనే శరీర పుష్టికలుగును. “|సోతస్సుత (త్ర శుద్దేషు రసోభా 

తూనువై తియః, లేన తుష్టిర్బలం వర్షః పరం పుష్టిశ్చజాయశే” [స్రోతన్సులు 
బాగుగా శుద్ది చెందియుండునపుడు రసములు ధాతువులలో బాగుగా పవేశించి 

శరీరమునకుతుపి నిపుష్టిని వర్షమును పసాదిం చును ఇసు స్థూలశరీరలయొక్క. 

సూక్ష్మ మెన (సోతస్సు లలో" తైలము వవేశించి, తీక్ష ఉహ్పగుణములతో మేదస్సును 
తయింప జేసి స్థూల శరీరమును కృశింప జేయును. తీజ్ఞాదిగుణ (దవ్యములు వై 

రెండు కార్యములను "జేయుటకు సమర్థములని భావము. 

ళ్లూ॥ _సతిక్తోన్టమైరండం తైలం స్వాదు సరం గురు! 

వర్హ్మగుల్మానిల కఫానుదరం విషమజ్వరమ్॥ 

రుక్ఫోఫాచ"బాగువా కోస్టపృష్యా శయా జయేత్ | 

(వతివదార్థ ము : పరండతై లం =ఆముదము; సతికోవ్షం == తి క్షముగా, 
'శారముగా; స్వాదు =మథురముగా నుండును; సరం=ా =సర్వశరీరచ్యా ప్రి; గురు 
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గురుగుణముక లది; వర్ద =వర్ణ రోగము; గులగి = గుల్టురోగము; అనిల 
కఫాన్ = వాత కఫరోగములను; ఉదరం = ఉదరరోగమును, విషమ 

జ్వరం = విషమజ్వరమును పోగొట్టును; కటీ = నడుము; గువ్యా = 
గువ్యాస్థలము; కోష్ట = కోష్షము; వృష్తాశ్రయా. =పీపును ఆశ్రయించిన, 

రుక్కోఫౌ == శూలలను వాపును; జయకజయించును. 

తౌత్తర్భుము : ఆముదము తిక్తకటు స్వాదురసములు గలది. శరీరము 
నందు వ్యాపించును. వర్తి రోగములను, కట్యాదులయందలి శూలవాపులను 

పోగొట్టును. 

2లోఖ: తాత్సర్యాంశ మే, 

మూ॥  తీజోప్త్రం పిచ్చిలణ వి[స్రం ర_క్తెరం డోద్భువంత్వతి! 

(వతివదార్థము : రక్షైరండోదృవం =ఎశ్రాముదం ;తీళ్ల్యషం డతీక్ష గుణము 
ఉషగుణము గలది; పిచ్చిలం = పిచ్చిలముగ నుండును; అతివి సం=ఎక్కుచ 
to - 

దుర్గంధముగలది. 

తాత్ళర్యుము : ఎక ముదము తీర్ల ఉప్పగుణములు గలది, పిచ్చిలముగ 

నుండును. ఎక్కు_వ దుర్గ ంధమును కూడ గలిగియుండును, 

శోశిలేఖ ; తాత్పర్యాంశము,. 

మూ॥  ఉమాకుసంభజం చోష్టంత్వగ్జోష కఫపి త్తకృత్ 

(పతివదార్థ తు : ఉమారకునుంభజం = అగసినూసే కుసుమనూనెలు+ 

ఉష్పం=జఉప్ట వీర్యముగలవి; త్వద్దోషడాచర్మ దోషములను; కఫహకఫవికారము 
లను; ప్పిత్తకృత్ =పి_త్తవికారములను చేయును. 

కోలిలోఖు : తాత్సర్యాంశము, 

మూ॥ దంతీమూలక రకోఘ్న కరంజారిష్ట శిగ్రుజమ్ 

సువర్చు లేంగుడీపీలు శంఖనాదీవ సంభవమ్ 

సరఖాగురు బేవావ్వూశి.శుపాసా5 జన్మచ 

తువరాష్క రోత్తంచ 'తీక్షుం కటమ్రపిత్తకృత్ 
థు ణ ల 

ఆర్భః కుష్ట కృమి శవ శు[కమేదో నిలాపహమ్” 

(వతివదార్థము ౩; దంతీడానేపాళము; మూలక = ముల్లంగి; రతోభఘ్న= 

ఆవాలు; కరంజ = (కానుగ; అరిష్ట = "వేప; లగుజిము = 

మునగనుండి పుట్టైవ; సువర్చల = వొద్దుతిరుగుడు చెట్టు; 

ఇంగుదీః == గార చెట్టు; పిలుళంఖిదా == కట్ల చెట్టు; నీపసంభవం = నీగుకడిమి 

నుండి పుట్టిన; సరళ = సరళ = సర ళదేవదారులు ; అగరు = అగచు; చెషాహ్ల్య= 
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దేవదారు; శింశుపా పారజన్మచ=ఇరుగుడు సంబరేణువీట్లనుండి పుట్టిన ;తువర = 

కందులు; అరుష్కురోత్చంచ =నల్ల జీడిగింజలలోనుండి తీయబడిన తె లములు; 

వీక్షణము = తీతణగు ణముకల ఏ; కట్వలంపి త్తకృత్ = కారముగా,ఫుల్ల గా నుండి 

పిత్తమును వృద్ధిచేయును; అర్భః = అర్భన్సును;  కుష్భడాకుష్టమును; [కమి= 
న్ (అ © © 

|కిములను; "శేష = శేష్మడాకఫవి కారములను; మేద=మేదన్సును; అనిలాప 

హాం = వాతమును పోగొట్టును. 

తాత్ళర్భంము : నేపాళం, ముల్లంగి, ఆవాలు, కానుగ, "వేప, మునగ, 

పొద్దుతిరుగుడు వెట్టు, గారచెట్టు, వరగోగు, నరళచేవడారు, ఇరుగుడు,నంబరేణు, 

కందులు, నల్ల జీడి వీని గంజలలోనుండి తీయబడిన తై లములు తక్షణ గుణము 

కలిగి కారముగా, పుల్ల గనుండి, పిత్తమును వృద్దిచయును, అర్భస్సు 

మొదలగు రోగములను పోగొట్టును. 

కలిలోఖ : “నరళాగురు చేవాస్యాాశింశుపా" వరకు సార శబ్దముతో 

సంబంధము _ కలగవలెను. అనగా వీటి యొక్క చేవనుండి తీయబడిన తై లమని 

అర్థము. 

బీ. వ్వా : నేపాళగింజలనుండి తీయబడిన తైలము మిక్కిలి తీ(వమైన 

విశేచనకారిగా నుండును. (కానుగ గింజలనుండి తీయబడిన తె లముతో 

అభ్యంగనము చేనుకొన్న, పామ, దురదలు మొదలగు తుద కుష్టములు 

శాంతించును. వేపతై. లముతో అభ్యంగనము చేసిన చరగ్చిరోగములు శాంతించును 

మరియు తలయందలి సేలుచచ్చును.ఈ తై లమును స్వల్ప పమాణము బెల్ల ముతో 

కలిపి తినిన యెడల ఉదరమునందలి |కిములు నశించును. దేవదారు తై లము 

(వణ శోధకముగా నుండును.దినిని లోనికి సేవించిన యడల పూయమేహమును 

శాంతింప జేయును, సామాన్యముగా ఈ తైలము లన్నియు కటు రసము 

కలిగి పిత్తమును రక్తము వృద్ది చేయును. 

మూ॥ కరంజనింబబి" తి_కే నాత్యు మే తత, నిర్ది శేత్ 

(వతివదార్థము =. కరంజహ (కానుగ; నింబజె=వేవ, వీనిలోనుండి తీయ 

బడిన తై లము; తి_క్లేం=ాతి కరసముగలది; నాత్యు ప్లే = స్వల్పముగా వుష్టము 

గలదిగా; తత = అక్కడ; నిర్ది శేత్ = చెప్పబడెను. 

తాత్సర్యుయు : (కానుగవేప వీటిలోనుండి తీయబడిన తైలము తిక్తముగా 

నుండి స్వల్య్పోష్ల ము గలది. 
£3 

మూ! కషాయ తిక్రః టుకం సారళం (వణ శోధనం 

(వతివదార్థము : సారళం = దెవదారు కనముయొక్క- చేవనుండి తీయ 

బడిన తె లము; కషాయ తి క్షకటుకం =వగరుచెరు కారమును కలిగియుండును; 

(వణళోధనం= (వణములను శోధించును. 
శ 
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తౌత్న్రార్కము : సరళకాష్ట సారమునుండి తీయబడిన తై లము, కషాయ 

కృకటు రసములను కలిగి దుష్టమైన |వణములను శుద్ది చేయును. 

మూ! భృళోస్తతీక్స కటుశే వరారుష్కరోద్భ వే 

విశేషూత్ క్రిమికుప్ల ఘ్నే తదోర్థ్వాధో విరేచనే ॥ 

(వ తివదార్థ ము : తువరారుష్కరోద్భవే=క దులు, నల్ల జీడి వానినుండీ 

చేయబడిన తై లము; భృళోష్ట త్రీక్లక టు కే= అధికముగా వుష్పము తీక్ల గుణములు 

కలిగి కారముగా నుండును (కిమికుష ఘు = | క్రిమి రోగమ. లను కుష్టములను స 
పోగొట్టుగు; త థా =అశ్సే; విశేషూత్ =విశషముగా, ఉర్పావ్ర దోవిరేచ నౌ =వమన 

విశేచనముల చేత దోషములను బయటికి నెట్టును.. 

ణ్ 

తాత్స్రర్భుయు : కందులు నల్ల జీడి కీకినుంచి (గ్రహించిన తై లము ఎక్కువ 

ఉప్పమును చేయును, తీక్ల గుణము కలిగి కారముగా నుండును. విశేషముగా 

[కిమిరోగమును కుష్టమును పోగొట్టును, వమన విరేచన ములచేత దోషములను 

బయటికి పంపును. క చ్ 

మూ అతాతీముక్త శాతోట శారిశేళ మధూకజం 

(తపు శౌ ద్వారు కూ మ్మూండ శ్లేష్మాతక (పీయాళ జం 

వాతపిత్త వారం "శేళ్యం శ్లేష్మళం గురు శీతళం 

(వతివదార్థము ; అక్ష = తానికాయ; అతిము కృక = నెమ్మి; ఆతోట = 

గిరక తాడి; నారికేళ =బుంకాయ; మధూకజం=ఇప్పశచెట్టునుండి పుట్టిన తలము; 

[తిపుస = ఇములుదోస; ఉర్వాయ హన క్కదోన; కూపొగ్రిండ = గుమ్మడి; 

శ పాతక =విరిగి (పయాళజం= మొదలగు వానిగింజల _తె లములు; వాతపి త్ర 

హరం = వాతపి త్తములను శమింప జేయును; వృవ్యుం=శు[క్రమును వృద్ది 

పరచును; శ్రేష్మళం =కఫమును వృద్ది చెయును; గును=ాగురుగుణము గలది; 

రీకలం =శీత పీర్యమైనది; "కళ్యం౫ వెంట్రుకలకు. మంచిది. 

తాత్ఫ్ళర్మ్భ్రూయు : తానికాయ, నెమ్మి, గిరుకతాడి, కుంకాయ, ఇప్పములు 

ధోస,నక్కుదోస, గుమ్మడి, విరిగి, మురళి,వాటి గింజలనుండి దీయబడిన త్రై లములు 

వాతపి త్రములను హారించును, కు క్రమును వృద్ది చేయును. "కేళములకు మంచి 

చేయును. శ్లేమ్మమును వృద్దిపరచి, గురుగుణము కలిగి, శీతలముగా నుండును, 

మూ॥ పిత్త శ్రేవ్మ (పశమనం (శ్రీపర్టే కింశుకోద్భవం 

(వతివదార్గము : (శ్రీ పశ్హేకింళుకోద్భవం = పెద్దగుమ్యడి, మోదుగ వీటి. 
(౮ లం ఏ , 

గింంలనుండి వీయబడిన తె లము; పి త్తశష్య్మ (పశమనం వూపి తముసు "శేషశ్రిమును 
|. య అణా CT) _ =i ఇల, 

శమింప జేయును. 

వాత్ఫర్భుయు ; "పెద్దగుమర్ధిడి, మోదుగ, వీని గింజలనుండి తీయబడిన 
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తె లము పిత్తమును శ్లేష్ణమును శమింపజేయును. 

మూ॥ తిలశై లం వరంశేషుశకే సుంభం వరంపరం. 

(వతివదార్థ్ము ; * "తేషు. ఈ లె లములలో; తిల తె -లం=ానువ్వులనూ నె; 

వరం = (శేస్టమైనది: "కాళుంభం వెకునుమునూనె; పరం మిక్కిలి; అవరం= = శిష్ట 

మైనదికాదు. 

తాత్తర్భూయు : సె నుదాహరించిన తై లము లన్నిటిలో నువ్వులనూనె 
మీగుల (గ్రోన్టమెనది, కునుమనూనె -అంత (శీస్టమెనదికాదు. 

మూ॥ వసామద్యా చ వాతఘ్నా బఅపిత్త కఫ్యపచా 

మా ౦సాను గన్వ రూ వీచ విద్వాన్ మేదో 2_ పితానవివ॥ 

(వకివదార్గము : వసవాశుద్ద మాంసము యొక్క "స్నేహము; మజ్జ = 

మూలగ; ఈ రేండును, వాత ఛు =వాతమును పోగొట్టును; బల=ాబలము; 

పిత్త వాపి త్రము; కఫపద =-కఫమును కలుగజేయును; చవామరియు; మాంసాను 

గతస్వరూసే= ఏ (పాణియొక్క మాంనములో నుండి వసా, మజ్జాదులు దీయ 

బడునో ఆస్వరూపముగల; తానివ=ఆవసామజ్ఞాదు లవలె, 'నుదో౭.పి= మేదో 

ధాతువునకు కూడా; విద్యాత్ = శెలుసుకొనవలయును. 

తౌల్ళ)ర్మోంయు : వసామజ్ఞా ఇవి రెండును వాతమును పోగొట్టును. బల 

మును పిత్త కఫములను- వృష్టిచేయును, ఏ [పాణి యొక్క మాంసములోనుండి 
వసామజ్ఞ్జాదులు [గహింపబడునో ' అట్టె |పాణియొక్క- మాంసగుణమే ఆ వసా 
మజ్జాదులకు ను కలిగితయుంతును. మరియును వసా మజ్జాదుల యొక్క గుణమే 

మేదో ధభాతువునకును కలిగియుండును, 

కోకిలోఖ : -వనయనగా' శుద్ధమాంస ము యొక్క స్నేవామని యర్థము: 
ప ప జంతువుకు" సంబంధించిన మాంనమునుండి లభించిన వసామజ్జలకు ఆమాంనము 

యొక్క గుణములే ఉండును. గుణములే మేదన్సుకు కలిగియుండును. 

మూ॥ బౌలూకే సౌకరేపాక వాంపజామకుక్కు టోద్భవ 

వసా (శేష స్వవళ్లేమ కుంఖారను హిఫోచ్భవ 
కాక మర్దు వసా తధ్వతు కారండో ఛాచనిండిత 

(వతివదార్థ ము : బాలూ కాహకష్పు, సౌక్రరే = పంది; పాత 

హూంసజా రాజపొంనలనుండి పుట్టన; కుక్కుటో దృవవకోడ్నుండి తీయబడిన; 

వనవావస; స్వవళేషు =ఈ వర్గమునందు; (ేఘా= (గేష్టము: కుంథీరమపొ పషోద్భృవ= 

కారు మొసలి, దున్న పోతులనుండి తీయబడినది. కకహాకాకి; మద్గు=సీరుకోడి; 

తద్వత్ అల్లు; కారండో త్ఞ హనీరుకాకినుండి తీయబడిన; వసా=ావన; సందిత 

గర్హి అవబణివది.. ర 
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తౌత్న్రర్యంయుూ : అనేక వతులకు సంబంధించిన వసలో క్రప్పసుండి తీయ 

బడిన వస, అనూపదేశమునకు సంబంధించిన జంతువులలో వంది యొక్క వన,నీటి 

యందు సంచరించు [పాణులలో, రాజహంనయొక్కూ వస విపిరవర్ల యందలి 

(పాణులలో, కోడియొక్కూ వస ఉత్తమమైనదిగా భావింపబడుచున్నది. ఇక్షు 

కారు మొసలి, దున్నపోతు,కాకి, నీరుకాకి, నీరుకోడి అనువాని వన నిందితము 

మూ॥  శాఖాధమేదసాం భాగం వో సినంచవ రావరం 

(వతివదార్థము : శాఖాదమేదసాం == ఆకులను మేసెడి జంతువులలో; 

భాగం= మేకను; చ=మరియు; హో _స్తినాం = ఏనుగును,వరావరం= [క్రమముగా 

(శేష్టమెనదిగా, నిందితమైనదిగా చెప్పబడినది. 

తాత్సృర్భుము : ఆకులను మేసెడి జంతువులతో మేకయొక్క మేధస్సు, 

(శేషము, వనుగు యొక్క. మేదస్సు గర్హ్హము. 

మద్య వరము 
౧ 

మూ॥ దీపనం రోచనం మద్యం తీత్తోనం తుష్టి పుష్టిదమ్ | 

స్వాదు తీ కకటుక మమ్హ పాకరసం సరమ్! 
సక షోయం స్వరారోగ్య (పతి భావర్ణ “కృత్చిమఘు! 

నష్టని[చాతి ని|దేభో హితం పిత్తాన)ు దూషణమ్॥ 

కృళన్థూల హితం రూక్షం సుక్ష్మం (సోతోవిశోధనమ్: 

వాళ శ ష్యవారం యుక్ష్యా పేతం విషవడన్య థా! 

గురుతద్దోష జననం నవం జీర్ణ మతో ఒన్య ధా 

సేయం నోసుపచారేణ నవిర క్రతు ధాతురై_ 8॥ 

నాతి తీ క్లమృదు స్వచ్చ ఘనం వ్యాపన్న మేవచ | 

(వతివదార్జము : _ మద్యం=మద్యము; _ దీపనండాఅగ్నిదీ_ప్తిని కలుగ 

"జేయును; రోచనం = రుచిని పుట్టించును; తీ వ్షషం =. తీక్చగుణమును 

ఉష్పగుణమును గలది; తుష్టి = మనస్సునకు సంతోషమును; పుష్టిదం = 

శరీరమునకు బలమును ఇచ్చును: సస్వాదుతి క్ష కటుకం = మధురంచెదు, వగరు 

రసములతో కూడినది; అమ్షపాకరనం = అమ్సరసమును అమ్హువిపాకము గలది; 

సరం = సర్యశరీర మును వ్యాపించునది; సకపాయం=కపూయ  రనముకలది; 

స్వర డక ంఠస్వరమును; ఆరోగ్య=శరీరారోగ్యమును; (పతిభ = నవనవో న్మేష 

ఇాలిత్వమును;కృృత్ చేయును; లఘుడాలఘుగుణముకలది; నష్టని_దాతి 

ని దేఖ్యః == ని|దపట్టని వాలికి ఎక్కువ నిిదపోవువారికి, హితం -మంచిదిిపిత్తాాన 

దూవణం=పి_త్తర కమును పోగొట్టును; క్యు ళన్దూల హితం =కృశించిన వారికి 

బలిసిన వారికి మంచిది; రూక్షం =రూడకు గుణము కలది; సూత్త్ముం = సూజక్ళ 

మైన; (కోతోవిశోధనం = |శోతస్సులను శుద్ధి పరచును; యుక్త్యా=ావిధిపూర్వళ్ల 
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ముగా; పీతం తాగబడినది; వాతశ్రేష్ణుహరం = వాతశ్లైషడ్తి వికారమును 

పోగొట్టునది; అన్యధా=విధిపూర్వకముగా సెవింపని మద్యము; విషువత్ విషము 

వలె; భవేత్ = అగుచున్నది. 

తాత్సర్ళ్య్రయు : మద్యములన్నియు _ విధిపూర్వకముగా _ సెవింపబడిన 
యెడల అగ్నిదీ విని, రుచిని; మానసికానందమునుా శరీరమునకు బలమును 
ఇచ్చును, తీ త్త ఉపష్పగుణములను గల మధురతి క్ష కటుకషాయ అమ్హరసనములు 

గల అమ్లువిపాకముగల మద్యము విధిపూర్వకముగా పానము చేయబడినయడల 
సర్వశరీరమును వ్యాపించును. కంఠన్వరమును శరీర ఆరోగ్యమును శరీరమునకు 
వర్గమును నవనవో న్మేష శాలిత్వమును చేయును. నిద్రలేని వారికి నిద్రను 
పట్టించును. ఎక్కువని[ద పోవువారికి నిద్రను తగ్గించును. పిత్తమును రక్తమును 
దూషించును. కృశించిన వారికి బలమును న్ధూలురకు కార్భ్యమును కలిగించును. 

లఘు రూక గుణములను కలిగియుండుట వలన సూత్మములై న |శోతస్సులను 
శుద్దిచేయును, వాత శ్లేష వికారములను శాంతపరచును, 

విధి పూర్వకముగా సేవింవబడని మద్యము (మచదాత్యయ చికిత్సలో 
చెప్పిన విధులు పాటించవలయును) విషముగా మారును. 

కోళిలోఖ: తుష్టి యనగా మనస్సునకు సంతోషము యని యర్థము. 
పుష్టియనగా శరీర పోషకమని యర్థము. నష్ట్రనిదితులకు అతి నిదులకు జీర్ణ ము 
కాని ఆహార శెషము మిగులుట వలన వై పరీత్యమును కలిగించును. ఒక సంవత్స 
రమునకం శు ఎక్కువగానున్న మద్యము గురగుణము గలిగి [తి దోషములను 
వృద్ది చెయును. 

బి. వ్యా: మద్యము ఇతర ఆహారముల కంశు సర్వ శేష్టమెనది. 
అందువల్ల నే మూలకారుడు “ఆరోగ్యం అని (వ త్యేకముగ నిర్రేశించినాడు. 
నిదలేని వారికి నురాది మద్యములు శ్లేషా్యాదులను హరించునుగాన _శేష్టమెనవి. 
అతి ని చావులకు కూడ మాధవాది మద్యములు (శెవ్టములుగా చెప్పబడినవి, 

(పతివదార్థ ము : నవమ్=అప్బ్పుడే తయారు చేయబడిన మద్యము; 
గురుడాగురుగుణము గలది; దోష జననం =| తిదోషములను వృద్ది చేయును, 
జీర్ణం =వది, ఇరవై దినములు పాతబడిన మద్యము; అతా౭న్యధణా=ాదానికి 
విపరీతముగా లఘు గుణము (తీదోవ. శామకముగా నుండును; ఉపోవచారేణ= 
ఉప్ప, ఆహార విహారములతో కూడ, మద్యం మద్యము; నపేయంచై త్రాగరాదు; 
వీవీ కతుధాతురై 8 =వమన విరేచనముల తరువాత ఆకలిగొన్న వ్యాధుల చేత 
బంధింపబఢు చారిచేత్త; మద్యమ్ = మద్యము; నసేయం = |తాగరాదు; అతి 
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త్రీక=ఎక్కువ తీకణమై నది; మృదు=మద్యసాఠము చాల తక్కువగా నున్నది; 
స్వచ్చ్ళృ=మిక్కిలి పలుచగా నున్నది; ఘనమ్ =మికిిలి చక్కగానున్నది; చా 

మరియు; వ్యాపన్న మేవ = చెడిపోయిన; మద్యమ్ = మద్యము; నపేయమ్ = 

(తాగదగినది కాదు. 

తాత్ళర్య్రంము : కొన్ని రోజులు పాతబడిన మద్యము గురుగుణము 

కలిగి (తిదోషములను వృద్ది పరచును. అట్లు కాని మద్యము లఘు గుణము 

కలిగి |తిదోషములను శమింప జేయును, వేడియెన ఆపహోరముతొ, ఉస్ట్రవివహ 
రముతో కూడ మద్యపానమును సేవించరాదు. వమన విరేచనములు అయిన 

తరువాత వట్టి కడుపునందు మద్యము చేవించరాదు. తీవణ, మృదు మద్యము 

లను సాం|ద తరళ మద్యములను, చెడిన మద్యమును సేవింపరాదు. 

మూ॥ గుల్ళోద రార్మో(గవాణి ళోష హృత్ స్నేహనీ గురుః॥ 

సురా ౬ నిలఘ్ని మేదో ౬ సృక్ న్య మూూతకఫావవో! 

(వతివదార్థిము ; నురాాాసురయను మద్యము; గుల్మ = గుల్మము; 

ఉదర= ఉదరరోగము; అర్శ =అర్భ్శస్సు; |గవాణి=|గవాణి; శోపషకృత్ = కోవ 

రోగములను పోగొట్టును; స్నేహనాడశళశరీరమునందు జిడ్డును కలుగ జేయును; 

గురుః = గురుగుణము కలది; అనిలఘ్ని = వాతమును హరించుకు; మెద 

మేదన్సు; అస్ఫక్ జార కము; _స్తన్య = చనుబాలు; మూత = మ్మూత్రము; 
కఫావహా=కఫమును వృద్ది వేయును, 

తాత్బర్భొము : సురయను మద్యము గుల్మము ఉదరరొగము_ అర్శస్సు 

(గహణి శోష మొదలగు వాన్టధులము నివారించును. శరీరమునందు జిడ్డును 

కలుగ జేయును. గురుగుణము కలది. వాత దోషమును హరించును. మెదస్సు 

రక్రము చనుబాలు మూతము కఫములను వృద్ది చేయును, 

కోళిలేఖ : “నురా పిష్ట కృతా ఘనా శ్వేతా” అని చెప్పబడినది. 

మూ॥ తరద్గుణా వారుణీ వాచద్యా లఘ తీజ్లా నివాంతిచ 

శూల కాసవమిశ్వాస విబంధా ధ్యాన కీనసాన్ । 

(వతివదార్థము : వారుణీ=-వారుణియను మద్యము; తదుణావాసురతో 
సన గుణములు గలది; హృ ద్యా=హృదయమునకు మంచిది; లఘుతీక్షా = 

లఘువుగ తీళ్లముగనుండును; శూల=ాశూలను; కాసడాదగ్గును; వమి=ావాంతిని, 

శ్యాసడాఉబ్బసమును; నిబంధా=ైదోషూదుల యొక్క అసంచారము; ఆధాన= 

కడుపుబ్బరమును; పీనసాన్ = పీనసాదులను; నిహంతి=పోగొట్టును. 

తాత్ఫర్భంయు : వారుణియను మద్యము వై నుదావారించిన సురామద్య 

ముతో సమానమెన గుణములు గలిగియుండును. హృదయమునకు మంచిది. 
లఘు తీక్ల గుణములు గలది. శూలను దగ్గును వాంతిని ఉబ్బసమును విబంధ 

మును (|సోతోమార్గములయందు మురికి చేరి (సోతన్సులలో దోపూదులు 
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సంచరింపకుండుట) ఆధ్మానమును పిన సమును పోగొట్టును. 

కోళిలోఖ : విబంధః యనగ [సోతన ఉపలేపేన దోపాదినామ వహానం పై 

(సోతస్సు మాలిన్యాదులచే పూయబడిన వగుటవలన దోషాదులు సంచరింప 

కుండుట యని అర్థము, 

బి, న్యా; “పరిపక్వాన్న సంధానసముత్సన్నాం సురాంజసః, యతతాల 

ఖర్జూర రని క. సస్టతా సాహిచవాణీ” శార్ద ధర. యే చ బియ్యము మొదలగు వాటి 

యొక్క అన్నముతో సంధఛానము చేయబడి తయారుశేయబడినది. నురయనియు 
తాళ ఖర్జూర రసములతో నంధానముచేసి తయారు చేయబడినది వారుణియనియు 

చెప్పబడినది. 

చరక చికిత్స 24వ అధ్యాయము రీవ శ్లోకములో ఈ విషయమే స్పష్టిక 
రింపబడినది, 

మూ! శూల [పవాహిక తృస్తా 2_౬టో పార్శం హిత:ః॥ 

జగలః పాచనో (గాహి రూక్షన్త 'ద్వచ్చుమేవకః। 

వక్క సోవ్చాత "సార త్వాద్విష్ట ౨ రీదోషకోవన॥। 

(వతివదార్థము : జగలః =జగలమద్యము; శూల -ళభళూలకు; (పవా 

హిక = |పవాహికకు, తృప్వూ = దప్పికి; ఆటోవః =ఆటో వమునకు; అర్భసాం = 

అర్శస్సులకు, ప్రాంత్రక = మంచిది చ = మరియు; పాచనః= ఆమమును 

పచించును; (గాహి=(గాహి; రూక్షః =రూక్షగుణముగలది; తద్వత అను, 

"ముదకః మ మేదకమను మద్యము; వక్క్యానః = వక్క సమను మద్యము; హృత 

సారత్వాత్ ను గాసారంబహిర్గత మెనందువలన; విష్టంఖీ = విష్టంభకారక్రము, 

దోవకోవనః=దోవములను వృద్దిచేయును. 

తాళ్ళ్ర్యంయు : జగలమద్య శూల (వవాహిక శోధ దప్పి ఆటోపము 

అర్నో రోగములకు మిక్కిలి (శేస్ట్రమైనది. మరియు ఆమ రసమును పచింస జెసి 
[గాహి రూక గుణములను కలిగియుండును. 

మేదకము జగలమద్యముయొక్క_. గుణములనే కలిగియుండును. సురా 
సారము బహిర్గతమైన కారణము వలన వక్కానము పిష్టంభకారక ము మరియు 

దోష పకోవమును చేయును, 

కోలిలోఖు : వారుణీ నురా మద్యముల యొక్క |కిందు భాగమున నిలచి 
యున్న ఘన భాగము జగల మద్యము. "ఆటోపొమనగ కుడియందు నిశ్చల 

మైన వాయువుతో శబ్దముతో కూడ  నింపబడుట యని అర్ధము “ముదక్రో 

మనగ జగలమద్యుము యొక్క (కింద భాగము నందలి ఘనపదార్థము. 

౨.న్కొా : చె నుచావారించిన మద్యములు యంత్రము దాషరా (సపింప 

చేయబడినవి (పసన్నా, కాదంబరీ, జగలం, మేదకము, వీటితో అధికాంశము 
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జలముండును, సార మెక్కువగో నుండును. అందువలన మత్తుకూడ ఎక్కువగా 
నుండదు, 

మూ॥ నాతి తీవ మచాలఘ్వు పథ్యా వై భీత కీసుశా 

(వణీ పాంణ్వామయే కుస్ణై. న చాత్యర్థం విరుధ్యళే॥ 

విష్టంథినీయవ సురా గుర్వీరూజూ తిదోషలా! 

కావాళీ బృంవాలీ గుర్వీ శ్లేమ్మలస్తు ముధూలక£॥ 

(వతివదార్థము : వై భితకీనురాడాశాని కాయచే చేయబడిన మద్యము; 

నాతితీ[వమదావమిక్కిఠి త్మీవమైన మదమును చేయదు; అఫఘ్వీ=లఘువుగ 
నుండును; పథ్య వ పథ్య కారి; చ =మరియు; [వణ = (వణనులందు; పాండ్యా 

మయే = పాండు రోగమునందు; కు = కుష్టమునందు; నాత్యర్థంవిరుధ్య త= 

ఇతరమద్యములవలె నిషిద్దమెనదికాదు. యవనురా = యవలచేత తయారు 

చేయబడిన యవనుర; విష్టంభినా మల బంధమును చేయును; గుర్వీ = గురువుగ; 

రూజాడారూతముగ నుండును; (తిదోషలా = |తిదో షములను వృద్దిచేయును; 

కావాళి=కావాళియను పేరుగల మద్యము; బృం హణీ=బ్బంహణక్షారి; గుర్వీ= 

గురువుగనుండును; మధూలకః = మధూలకమను మద్యము; శ్లేష్టలః = 

_శ్రషశ్రిమును వృద్దిచేయును. 

తాత్స)ర్భోయు : తాని కాయలచేత చేయబడిన మద్యము [వణములయందు 

పాండు రోగమునందు కువ్వమునందు ఇతర మద్య ములవలె నిషేధింపబడలేదు. 

లఘు గుణముగలది. యవలచేత చేయబడిన మద్యము మలబంధమును చేయును 

గురువుగ రూడముగ నుండును. (తిదోషములను వృద్దిచేయును. -కౌొహాళీయను 

మద్యము బృంహణమునుచేసి గురువుగా నుండును. మధూలక్రము (అన్ని మద్య 

ములు సరిగా సంధానము కాకున్న యొడల మధూలకమని పేరు) శ్రేషశ్రిమును 

వృద్దిచేయును. 

కోళిలేఖ : “నర్వం మద్యం అసంజాతం మధూలక ఇతి సష్ట్రైతః' అని 
కలదు, | 

మూ॥ (గ్రవాణీ పాండు కుస్టార్శ ళోఫ శోమోదర జగ్థరాన్ ॥ 

వాంతి గుల్మక్ళమి పీహాన్మ మాయ కటువారలః 

(వతివదాల్గయు ; అరిష్ట = అరిష్టమను మద్యము; యథా దవ్యగుణః జతన' 
యుత కత్తికి కారణమైన, దవ్యములరయొక్క గుణము కలదై యుండును; సర్వ 
మద్య గుణాధికం ద మద్యములన్నింటికంకు ఎక్కువ గుణము కలది;|గహాణీ దా 

(గవాణీ రోగమును; పొండు=పాండువు; కుష్పడాకుష్టము; ఆర్భ = అర్మన్నుః 
శోఫ్రజావాపు; శోవడాశోషము; ఉదర == ఉదర రోగము; జ్వరాన్ జ్వరము 

లను; గులిమి పీ హాన్ ఇగులర్జి [క్రీమి ప్లీహా రోగములు; హంతి కా 
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పోగొట్టును; కపాయ కటు వాతలః =కపాయముగ కటువుగ నుండును; వాత 
మును వృద్ధి బొందించును, 

ఫళిలోఖ: అరిష్టము యేయే |దవ్యములతో సిద్దము చేయబడుచున్న దో 
ఆ (దవ్యముల యొక్క గుణములనే కలిగియుండును. సమస్తమైన దీపనత్వాది 
గుణములుగల మవ్యముల కంకు అధిక గుణము గలది కపాఆతయ కటు రసములు 

గలది అని చెప్పబడుచున్నది. 

(వతివదార్థొము : మారీ రె ప్రకం=ా|చాతరసములో నుండి ఉత్సన్నమెన 

మద్యము. లేఖనం = లేఖనకారి, వాద్యం = వాదయమునకు మంచిది. 

నాత్యుప్ణ్రం =ఎక్కువకా నుషస్ఫ్రముచేయదు. మభథురం = మథురముగనుండును. 
సరం శరీరమునందు త్వరగ వ్యాపించును, అల్స పిత్తానిలంచపి త్తవాతములను 

స్వల్పముగ (పకో పింపచేయును, పాండు=పాండు రోగమునకు, అర్భః =అర్భ 

స్ఫునకు, వరః =ేస్టమెనది. 

తాత్సర్భ్రంయు వ శర్మ రా సంబంధమయిన మద్యము సుగంధముగ 

నుండును. హృదయమునకు మంచి చేయును. న్వల్పముగ మత్తును కలిగించును. 
లఘుగుణముక లది. 

బెల్లముత్ చేయబడిన మద్యము మలమ్మ్నూ తఅపానవాతములనుసుఖముగ 
వెలిపరచును. తృప్తిని కలిగించి జఠరాగ్నిని వృ ద్ధిపరచును, 

శీథు అను మద్యము (కాచిన చెజుకు రనమువలన చేయబడినది) వాత 
ష్ త్తములను వృద్దిచే మును. స్నేహం వ్యాపత్తులను శ్రేమ్మ వికారములను 

పోగొట్టును. కాచిన చెబుకు రనము వలన చేయబడిన ఫశు మద్యము మేదస్సు 
కోఫ ఉదర రోగము అర్శన్సు వీనిని హరించును. 

. కలిలేఖ : శీథుః అపక్వేమురనకృతః పక్వేతురసక్ళత అని కలదు, 
ఫీథుషు మధ్యే పక్వరసః వరః మేదః (పభృతీనాం నాశనః అనియును కలదు, 

మూ॥ భేది మధ్యా నవ స్త్రీష్లో మేహపీనన శానజిథ్ 

నురానవ స్తీక్ష మదఃస్వాదు సీవ్షో౬ నిలాపహ;॥ 

మైనేయో మధురో వ్యాద్యః సరః సంతర్పణో గురుః | 

ధాత క్యభిషుతో జీరో రూజ్షో రోచన దీపనః 

(దాజూసవో మధు సమః పరమం నతు దీపనః ॥ 

మా ర్ర్వీక సద్భళశః (బోకా మృద్వీ కేతురసాసవః | 

- (వతివదార్థ యు : మధ్వానవః == తేనెవలన చేయబడిన మాధవమని 
: మద్యము; భేదీ = గడ్డ కట్టి యుండు పదార్థములను విభజించును; తీక్షంనిపీ 
తీక్టముగ నుండును; ళం పేనన కానజిక్ = మేహాము,పీనసము , కాసము = 
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బోగొట్టును; నురాసవః =(సురయను మద్యములో శేనెను చేర్చి చేయబడినది) 
నురాసవము; తీశ్షమదః = ఎక్కువగా మత్తును కలిగించును; స్వాదు=మధుర 

మైనది; [కమినాళనం = క్రిములను నశింప జేయును; ఖర్జూంరం ఖర్జూర మను 

మద్యము; అస్మాత్ = దాతా మద్యమున కంళు; అల్వాంతర గుణం=స్వల్స 

మయిన గుణము కలది; వాతలంహవాతమును వృద్ధి చేయును; గురుడాగురువుగ 

నుండును. 

తాళ్ళరూయు : (దాతా రనములో నుండి పుట్టిన మద్యము లేఖనకారి 

(లేఖనమన ఏలిఖత్యతి ప్ తె ష్యాద్యవ్రైాతూన్ తల్లేఖనంస్టృతమ్” అను వచన 

మును బట్టి తీళ్ల గుణమువలన మాంసాది ధాతువులను శంద్దిచెయునని యర్గము, 

వ్యాదయమునకు మేలుచేయును. ఎక్కువ వేడిని బుట్టించదు. మథుర మైనది. 
ఇతర మద్యముల కం కు స్వల్పముగ క పిత్తవాతములను వృద్ది చేయును. వాండ్వాది 

రోగములను పోగొట్టును. ఖర్జూరమను మద్యము దా వామద్యమునకం శు స్వల్ప 

గుణము కలది. వాతమును వృద్ది నొందించును. గురువుగ నుండును. 

కోలిలోల : ఇతర మద్యముల కంచు పి_త్తవాతములను స్వల్పముగ 
'వృద్ధి చేయును. 

మూ॥ శార్కర స్సురభి స్వాదుర్హ్భద్యో నాతి మదో లము ః 

సృష్ట మూ[తశకృచ్వాతో గొడ నర్పణ మేదనః ॥ 

వాత పిత్త కరః శీధుః స్నేవా శ్రేహ్మ వికారవో ॥ 

మేద: ళోఫోదరార్యోమ్న స్తత వక రసోవరః 

(పతివదార్థమ్లు : శార్యరః = శర్కర నంబంధమైన మద్యము; సురభి = 

మంచివాసన గలది; స్వాదు వమధురమైనది: హృద్యః =హృదయంగమమైనది; 

లభఘుః=లఘువుగా నుండును; నాతి మదఃడన్వల్సముగా మత్తును కలిగించును; 

శగొడకై7ైగిడ మద్యము, సృష్ట మూత శక్ళద్యాతః= మూతను మలము 

అపాన వాతమును వెడలించును; తర్పణః హత్య వ్రిని కలిగించును; దీపనః = 
అగ్ని దీప్తిని చేయును; శీధుః == శీధు అను మద్యము; వాత, పిత్త కరఃవవాత 
పి_త్తములను వృద్దిచేయును; స్నేహ శ్లైమ్మం౦ికారహాడాస్నే హాశ్లేష వికారములను 
పోగొట్టును; పక్ష రనః=ాకాచిన చెబుకు రసము వలన చేయబడిన శీథుమద్యము; 

మెదళ్ళోఫోదరార్యోఘ్నుః = మేదన్సుకు వాపును ఉదరమునుు అర్భ రోగమును 

పోగొట్టును; తీజ్ఞః = తీశ్తముగ నుండును అనిలాపవాఃడావాతముకు హరించును; 

మై రేయః=మెశేయము అను మద్యము; మధథురఃడామధథురముగ నుండును; 
వృష్యః ళు (కమును వృద్ది చెయును; సర$హశరీరమున వా్యాపిం చునట్టి స్వభావము 

గలది; తర్పణః తృ ప్తినిచ్చును; గురుః =గురువుగ నుండును; ధాతరీ=ఆ 

పువ్వులతో తయారు చేయబడిన మద్యము; అభిఘుత అడవి మినుముల చెత్త 

ఊర బెట్టినది; బీర్ణ డాజీర్ణ కారి? రూక =రూతగుణము కలది; రోచన 
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దీపన=ారుచిని జఠర దీప్తిని కలిగించును; (చా జాసవః = (దా తొనవము: మథు 
నను=కేనెతోే నమానగుణములు గలది; దిపనః = అగ్ని దీపనమును చేయును; 
మృద్వీ కేతురసానవః ధూప (చాత ఇతు రసము శెండు చేర్చి తయారుచేయ 
బడిన మద్యము; మృద్వీకా సదృశః=మృద్వీక మద్యముతో (126 శ్లో) సమాన 
మెన గుణములు; (పోకృః చెప్పబడినవి. 

తాతృర్యుము : తేనెతో సంధించి చేయబడినది మధ్యానవము. శరీరమున 
గడ్డ కట్టి యుండు పదార్థములను విభజించును. తిళ్టముగ నుండును. మేహోదు 
లను పోగొట్టును, 

కల్లును సంధించి తెనెను చేర్చి చేయబడిన నురానవము ఎక్కువ మత్తును 
కలిగించును. మథురముగ తీక్షముగ నుండి వాతమును వారింపశేయును. అసర 
(దవ్యములగు నార పూవు గుడము మొదలగు వానిని కలుపుచు నొకటిగా చేర్చి 

సంధాన మొనర్చి సిద్దపరచినది మై రయమనబడును. ఇది మథురముగ నుండును. 
కు[కమును వృద్దిచేయును. శరీరమున వెంటనే వ్యాపించును. తృప్తిని కలిగించి 
గురువుగా నుండును. 

ఆ రెపుషృుములతో తయారయిన మద్యము అడవి మినుములచేత నూర బెట్ట 

బడిన మద్యము జీర్ణ కారి. రూక్షగుణము గలది. రుచిని జాఠర దీ ప్తిని కలిగించును. 

రాతాసవము తేనెతో సమాన గుణములు గలిగియుండును. అగ్ని దీపనమును 

చేయును. (చాక చెజకు రసము వీనిని ఆంటిని చేర్చి సంబంధించిన యానవము 
బలమును చేకూర్చును. మృద్విక (దవ్యముతో _ సమానమైన గుణములు చెప్ప 

బడినపి. 

కోళీలోఖ : మై శేయః కో దవె సహజీయశతె. మై శేయము కొర్రల 

చేత గూడ పుట్టింపబడును. 

మూ; సమాసాదా సవోహృద్యో వాతళః సౌామధాను గహాః ॥ 

(పతివదార్థతు : నమాసాత్ == నం కేపముగా; అనవః = ఆసవము, 
హృద్యః = హృదయమునకు మంచిది; వాతళకః=వాతమును వృద్ది చేయును; 

సావధాను గహః = యేజొషధముల యొక్క. సంయోగముతో చేయబడు 
చున్నదో ఆ ఓమధుల గుణమును కలిగియుండును. 

తొత్న్రర్భాయు : సనంకేపముగా ఆనవ గుణములు చెప్పబడుచున్నవి, 
ఆసవములన్నియు వ (దవ్యములతో సంధానము చేయబడి తయారు చేయబడు 

చున్నవో ఆ _దవ్యము యొక్క గుణముల సె కలిగియుండును. మరియు హృద 
యమునకు శక్తిని పెంపొందించి వాతమును వృద్ది చేయును, 
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మూ! (దాజేతు మాకిికం శాతిరుత్త మా పీహి పంచమః | 

యచద్యా కరాయత్తేభ్యో న్యత్తన్ మద్య |వ్రతిరూవకం ॥ 

గుణెర్యధోల్బణైః సాన్మద్యమాకర సంకరాత్ 

(పీతివదాల్లీయు * |[చాకడ(దాకు (_దాకు, అంగూరు, ధూప (దాక) 

ఇకుడాచెరుకు రసముతో చేయబడిన బెల్లము శర్కర మొదలగు పదార్థములు; 
మాడికండాఅన్ని విధములైన తేనెలను; ఉత్తమా=గ్రేన్టమెన; శాలి=ళాలి 
ధాన్యము; (వీహ్ పంచమః =(వీహిధాన్యము మొదలగునవి ఐదున్ను మద్యా 

కరాః=మద్యమును వుత్పత్తి చేయుటలో (శేస్టమెనవి; తేభ్యః డావాటికం'ే, 
యతు=యేదై తే కలదో; తతు=ాఅందె; మద్య |పతిరూవక్షం=[పతినిధి | దవ్య 

ములు మా[తమె; గుణై ౩=గుణములతో; యరధోల్బకణా $=ఓక దానికన్న 

నొకటి (శష్టములగుట చెత్త; ఆకరసంకరాత్ =మద్యమును పుట్టించువాటి 

మీశణముతో చేయబడుట వలన; ఉ_త్రమాడాజ త్తమమై నదిగా; విద్యాత్ == 
తెలుసుకొనవలెను. 

తాత్ళర్శంయు : మద్యము అనేక [ద్రవ్యములతో తయారు. చేయబడు 
చున్నది. కాని మదకారకములై న వెనుదావారించిన అయిదు విధములైన 

ద్రవ్యముల యొక్క సంయోగముతో తయారు చేయబడిన మద్యము నర్వ _ శ్రేస్ట 
మైనది. చరక సూతస్టానమునందు ఆసవయో అని తొమ్మిదిపేర్కొనబడినవి - 
కాని [దవ్యములయొక్క నంయోగ భేదములతో సంఖ్యాతి తాసవములు, కలవు- 
అనేక [ద్రవ్యములతో సంధానము చేసిన తరువాత మత్తు సురాసారము యొక్క 
వుత్స త్రియేర్చడునో అప్పుడు దానిని ఆనవముగా చెప్పుచున్నారు. సంధాన 
(దవ్యమువలన మత్తును కలిగించని (దవ్యములతో కూడఅది మాదకమగు చున్నది. 
ఆసవములన్నియు తీక్ష గుణమును కలిగియుండుట వలన వెంటనె సర్వ శరీరమును 

వ్యాపించు శక్తిని కలిగి యున్నవి. 

కోిలేఖ : రెండు మత్తును కలిగించు |దవ్యముల యొక్క మ్మిశ్రీ, 
భావము చేత ఉత్పన్నమైన మద్యము ఎక్కువగా సంధాన (ద్రవ్యముతో సమాన 
మైన గుణమును కలిగియుండును. | 

మూ॥ _ రక్ష పిత్త కఫో క్లైచే శుకం వాతానులో మనమ్ 

భృ ళోస్ట తీజ్ఞ రూణూమ్లు వాద్య రుచికరం వరం 
దీవనం శిశిర స్పర్శం పాండు దృక్కామి నాశనమ్ ॥ 

(వతివదార్థము : శు(కండాపులిసిన కల్లు; రక్త పిత్త కఫోశ్లేదె=ార క 
పిత్తమును కఫమును పోగొట్టును; వాతానులోమనండావాతమునకు అనులోమ 
గతిని కలుగజేయును; భృళోష్టమిగుల ఉషప్లముగా;  తీతుడాతీతణముగా; 
రూతు =రూవ్షముగా; అమ్లు __ పుల్ల గా నుండును; వాద్యం =వ్యాదయమునకు 

మంచిది; రుచికరండారుచిని పుట్టించును; సరంకాశీ|!ఘముగా శరీరమంతటిని 
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వ్యాపించును; చివనం=లఅగ్ని దిపనమును చేయును; శిశిర స్పఠ్భం =శీతల మైన 

సృర్శకలది; పాండు దృక్క్యృమినాశనం =పాండువు నేత రోగము | క్రిమి రోగము 
లను పోగొట్టును. 

కాత్సర్భయు : పులిసిన కల్లు ర_క్తపిత్తమును కఫమును శమింప జేయును. 
స్వష్థానమును వదలి వేరు మార్గములయందు సంచరించుచుండు వాతమును స్వస్థా 

నమునందు చేర్చును. విదావాకరము = మిక్కిలి తీళ్ల ఉస్పగుణములను కలిగి 
యుండును, హృదయంగమమెనది. రుచిని పుట్టించును. ఛీవించిన వెంటనే సర్వ 

శరీరమును వ్యాపించును. అగ్నిని వృద్దిపర చును. చల్లని న్సర్శగలది, పాండువు, 

నెతరోగములు, |క్రిమిరోగములను పోగొట్టును, 

మూ! గుజేతు మద్య మార్భ్య్వాక శుకం లఘు యథోత్తరం 

కందమూల ఫలా ద్యాం చృతర్వద్వి'చ్యా తచాసుకాన్ 

చాండాకాౌచా ౬ నుతం చాన్య తశాలామం రోచనంలఘ 

వైదిక శబ్దసింధు. 

ఆసుతం-చిరకాలస్థితాన్లుం కంచాదియు క్షం ఆసుత ముచ్యతే తదుక్షం 
కందమూలఫలాద్యంచలవ ణోదక సంయుతమ్ సంధానా చ్చిరకా శాలాచ్చిర 
కాలార్లుమానుతం పరికీ _ర్తితం. వా, తీ, హీ. 

(వతివదార్భ్ ము 3 గుడ = బెల్లము; ఇక్షు = చెటకు; మద్య = మద్యము; 

మా ర్ట్వీక | దాత వీటి యొక్క; శం క్రోం =పులిసిన కల్లు, యథోత్రరండాఒక 
దానికంచు నొకటి; లఘు ౫లఘువృగా నుండును; కంద= ఆలూ మొదలగు 

క్రందములు; మూలహముల్ల ంగి మొదలగునవి, ఫలాద్యం -మామిడి మొదలగు 

ఫలములయొక్క_ నంయోగముతోచేయబడిన; ఆసుతం = ఆసుతము; తద్వదు= 

కలువ లెనే; విద్యాత్ = తెలుకొనవలెను; బాండా కా ='చాండాకా,చ=ైమరియు; 

ఆసుత9 అన్యత్; కాలామ్లుంచఇతరమైన [ద్రవ్యము కాలమువలన పుల్ల నగు 

చున్నదో అది; రోచనం =రుచిని పుట్టించుమ; లఘు =లఘు గుణము కలది, 

తాత్భ్రర్భోతు : గడ్డలు, వేళ్ళు, పండ్లు మొదలగు గండ శుకాదిఆసుతము 

నకు గుడకుక్తాదులయొక గుణమే కలిగియుండును, ముల్ల 6గి ఆవకూర వీటిని 
చేర్చి పక్వముచేసిన తరువాత నల్లజీలక [ర నల్ల ఆవాలచేత భావనచేయబడిన 
దానిని చాండాకీ అని చెప్పుదురు, ఈ చాండాకియును Meh పులిసిన 

కల్లును రుచిగా లభ వుగా నుండును. 

శ9లౌఖ : జెల్ల ముచేత చేయబడిన కల్గుకంచు చెరకురనముతో చేయబడిన. 
కల్బు లఘవుగా నుండును. అన్ని శుక్షములకంచు (చాతతో చేయబడిన కల్లు 
ఎక్కువ ల్రఘువృగా నుండును, = 
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మూా॥ _ఛాన్యామ్లుంభేవి శౌక్ష్యోన్నం పిత్తకృత్ స్పర్శ శీకలం 
' శ్రమక్ట్షమవారం రుచ్యం దీవనం వస్తి శూలనుతు 
ళన మాస్తాపనే హృద్యం లఘువాత కఫాపవాం, 

(వతివదొర్జము : _ ధాన్యామ్డం ==కలి; భేదిజమలాదులను భేదించును. 
తీక్షు' ఫ్రం తీక్షణ గుణము ఉప్ప గుణము గలది; పిత్త కృత్ = పి_త్తమును వృద్ది 

చేయును; స్పర్శ క్రీతలం=శీతలమై న స్పర్శ గలది; (శమక్ల్యమ హారం=ా|శమమును 

క్రమమును పోగొట్టును; ;రుచ్యం హరుచినీ పుట్టించును; దిపనం=అగ్ని దీపనమును 

చేయున్వువ స్తీ శూలనుతు == పొ త్తి కడుపునందలిశూలనుపోగొట్టును;ఆస్థాపనే == 

నిరూహవ సి యందు; శన్దంచ|[పళశ_స్హ్వమెనది; హృద్యం-హృద యమునకు 

"మేలు చేయును; లఘహెలఘు గుణము గలది; చాత కఫాపవాం == వాతమును 

కోఫమును పోగొట్టును. 

తాత్సర్భము : ధాన్యాన్లుము గడ్డ కట్టి యుండు మలాదులను భేదించును 
తీక్షగుణము ఉన్ల వీర్యము గలది, పి త్తమును వృద్ది చేయును. వ్యాయామమా 

దుల వలన శరీరమునందు కలుగునట్టి ఆయాసమును, వ్యాయామము చేయక యే 

శరీరమునందు కలుగు బడలికయగు పొత్తి కడుపునందు శూలను పోగొట్టును. 

రుచిని పుట్టించి అగ్ని దీపనమును చేయును. నిరూహ వస్తి యందు పళ స్త 
మైనది. హృదయమునకు మేలు చేయును. లఘువుగా నుండును, వాత కఫ 

ములను పోగొట్టును. | 

కోళిలోఖ ; _ఆస్టాపనం అనగా వస్తినే[దవముతో (ద్రవ్యమును గుదము 
నందు (పవేశింపజేయుట అని అర్థము, 

మూ॥ ఏభిరేవ గు తైర్యుక్తా సౌవీఠక తుఫోద శే ॥ 
క్రిమి హృద్రోగ గుల్మార్శః పాండురోగ నిబరణా 
కే క్రమాద్వితు వైరి ఉ్యాత్సతువై శ్చయవై 8 శత"! 

(వతివదార్హము ; పౌవిరక తుఘోదకేడసౌవీరక తునై దళములు; ఏథి "లేన 
గుణై ౩ యు శ్రే=పీటి గుణములతోనె పడియున్న వి; క్రిమి=కిమి రోగమును; 
వాదోగ = =వ్మా|దోగమును; గుల్మ = గుల్మమును; అర్భః = అర్భన్సును; 

పాండురోగం=పాండు రోగమును; నిబర్హ "లే == పోగొట్టుటయందు (శేష్టము; 

"తే=అవి; [కమాత్ వహవకునగ;' గతుయమె యవె వె ఃకృతె = = పొట్టుకీయని యవల 

చేత చేయబడినది సొపవీరకము; సతుమెః యవై_ః కృశా=పొట్టుతో కూడి 

యవలచే చేయబడినది తుఫోదకముగా, విద్యాక్ = = శెలుసుకొనవలెను. 

తాత్నర్భొమయు : పొట్టుతో గూడ పచ్చి. యవలను ధంచి నీరుబోసి నంధా 
నము చేసిన దానికి తుఫోదకమనియును, పొట్టు లేక పండిన యవలకు నీటితో 

సంధానము చేసిన దానికి సౌఫీరకమనియును "పేర్లు, “వెనుదావారించిన శెండును 

వె ధాన్యామ్లూదుల గుణములను గలిగి [కిమిహవృ' దోగాదులను శమింపచేయును, 
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₹9లోఖ: సౌవీరకం యన్నిస్తుమెర్యవైః .|క్రియశే, తుషోదకం' 
యత్సతుషపాః |కియతే అని కలదు. 

మూ॥ మూ[శం గోజీవి మహిపీ. గ జాళ్చోపష్పిఖరోద్భవమ్ | 

పిత్తళం రూక తీళ్షోవ్నం లవణాను రనం కటు ॥ 

[కిమి శోఫోదరానావా కూల పాండు కపఫానిఘున్ ॥ 

గుల్మా రుచి విష శ్వి(త ర్వు ఫా రాస్ట్రంసి జయేట్లకు ॥ 

విరేకాస్థాపనాలేపస్వేదాది షుచవూజితమ్ | 

దీపనం పాచనం ఖేది తేషు గోమూ1[తమ్ ఉత్తమమ్! 

(వతివదార్థము : గో = అవు, అజా ౫ ఆడుమేక, అవి = మేక 

మహిపీవ=గేచె, గజ=వనుగు, అశ్వవగు[ రము, ఉష్ట = ఒంక, ఖరోద్భవం= 

గాడదయందుత్సన్న మైన, మూ తం=-ఒమూ తము, పి పి త్తళంచపి _త్తమును వృద్ది 

చేయును, రూవవరూతవగుణము, తీక్షడాతీకగుణము గలది, ఉష్ణం =ఉస్ణ వీర్యం 

లవణానుసారం, కటు=ాలవణమును రసముగా గల కటుర నము గలది, (కిమివ 

(కిములను, శోఫ=ానంజును, ఉదర=ైజఉదరఠరోగమును, =క్రఫమును, అని 

లాన్ =వాతవికారములను, గుల్మ=ాగుల్మమును, WORE విష = విమ 

మును, శిత = బొల్లి ని, కుష్ట = కుష్పమును, అర్భాంసి = అర్భన్సులను, 

జయిత్ =జయించును; లఅభఘు=లఘుగుణము కలది; విలేక = విశేకమునందు; 

ఆస్థాపన=ాఆస్థాపనమునందు; ఆ లేప == లేపములయందు; _ 'స్వేదాదిషు=స్వేచాది 
కరశ్రలయందు; పూజితం = |శేష్టమెనది, దీవనం=అగ్నిదీపనమును చేయును; 
పాచనం = ఆమమునుపచింప జేయును; భేది=-ములాదులను ేదించును; కెషు= 

ఆ మూ|తములలో; గోమూ|త్రండాగో మూ త్రం; ఉ త్తమండాజఉ త్తమమెనది. 

తాత్పర్యము : గోవు, ఆడమేక, మేక, గేదె ఏనుగు, గుట్ణము, 
ఒంకు, గాడిద మొదలగు జంతువులయొక_ మూతము పిత్తమును వృద్ది 

చేయును. రూక తీక్షగుణములు కలిగియుండును. ఉప్ప వీర్యము గలది. కొంచము 

లవణ రసముతోకూడిన కటురసముగలది. [కిమిశోఫాదులను జయించును. లఘు 

గుణముకలడి. విరేక ఆస్టాపన వస్తువులయందు లేపనాదులకు స్వేదాధి కర్తల 

యందు  శేస్థ్రమైనది. అగ్నిదీవనమును చేయును. అమమునుపచించును, మలాదు 

అను భేదించును. మూత్రములన్ని ంటిలో గోమూత్రము శేష్షమెనది. 

కోలిలోఖ: = కటురపము, కొంచము లవణ రసముగలడి. మూ(తము 
లన్నింటికం"కు గోమూ]తము గైేష్టము. 

మూ॥ శ్వాసకాసవాగం చ్భాగం పూర ణాత్ కర్షళూలజిత్ ॥ 

దద్యాత్ శా రేకిలాసే చ గజ వాజి సముదృవమ్! 

వాన్తున్మాద ముఫస్మారం |క్రిమీన్ మేవాంఛ రాసభమ్॥ 
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(వతివదార్థము ; భాగం మేకపోతు మ్యూతము; శ్వాసకాసవారండా 

శ్వాసకా సలను పహారింప జేయును; పూరణాత్ = చెవిని నింపినయెడల; కర్ణ 

శూలజిక్ =చెవినొప్పులను పోగొట్టును; గజవాజిసముద్భవమ్ = గజ=ావనుగు; 

వాజిసముద్భవమ్ == గు రములనుండి పుట్టిన మూత్రము; తయే=ాకయరోగము 

నందును; చామరియు; కిలా సే=ాకిలాసమునందును, దద్యాత్ =ఉపయోగించ 

వచ్చును; రాసభం = గాడిదమూ త్రం; ఉన్మాదం == ఉనాదరోగమును; అప 

సాగరం =అపస్క్మార రోగమును; [కిమీన్ =|కిములను; చడామరియు; మేహం=ా 

(పమేవాముకు; పాంతివానళింప జేయును. 

తాత్స్రర్భము : మేకపోతు మూ|తము శ్యానకానలను హారింప జేయును, 

కర్ణ శూలలయంచు ఈ మూతమును చెవిలో పోసిన్హయెడల కర్లశూలలను 

పహారింప జేయును. వనుగు, గు రము ప్టిన్లి మూ[తములను క్రయ, కిలాసమునందు 

ఉపయోగింపతగును, గాడిదమూ।[తము ఉనాొగ్రిదము, అపస్య్మారము, [క్రిమి 

రోగము, మేహము వీనిని పోగొట్టును. 

కోళిలోఖ : ఏనుగు, గుర్రము, మూతములు బొల్లి కుష్టమునందుపయో 

గించుటకు ఇవ్వవచ్చును. _ గాడిదమూ[తము శాచినది ఉన్మాదాదులను 

పోగొట్టును. 

మూ॥ కపాయతి కమే తేషాం హిధ్భాశ్వాస హరం శక్ళృత్ | 

మార్గ యోజః తయపహారం వైష్కరం వాతరోగనుత్ ॥ 

(పసవానామపస్మార మున్భాదంచ నియచ్యతి! 

మవోసృగ వముద్భూశం కృష్ణహృజ్ఞల చారిణాం॥ 

నే[ేశ రోగవారం పిత్తం (పవృద్దంచ నియచతి। 

పిత్తం తిక్తం కృమివారం రోళశనం కఫవాత జిత్ ॥ 

తికాపాప్మావారా మూ[తం మానువంతు విషాపహం। 

ఇతి తోయ వర్గః 

(వోతివదార్గయు : యేశేషాం = ఈ జంతువులయొక్క; శకృత్ = పురీ 
మము; కషాయతి క్షం = వగరుగా చేదుగానుండును; హిధ్యాశ్వాసహరం = 

ఎక్కిళ్ళను, ఉబ్బసమును పోగొట్టును; వై మ్యరండాలెడి మొదలగు జంతువుల 

యొక్క పురీషము; ఓజక్షయవారం= ఓజస్సును వృద్ది చేయును; వాతరోగనుత్ = 

వాతరోగములను పోగొట్టును, [పనవోనాం =(పనహవర్గ్ష మందలి మృగములు, 

పకములయుక్క పురీషము; అవస్మారం = అపసాస్టర రోగమును;  చవచమరియు; 

ఉనా్సాదం = ఉనారిద రోగమును; నియచ్యతి=పోగొట్టును; మహాసృృగ మహా 

మృగ వర్షమందలి | పాణుఅయొక్కా; సముధ్భూతం == పురీవం; కృష్టహృత్ = 

కుష్ట రోగమును పోగొట్టును; జల చారిణాం=జలమునందు సంచరించు (వాణుల 

యొక్క పురీషము; నేత్రరోగ వారండానే[త రోగములను పోగొట్టును; చ = 
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మరియు; (పవృద్ధం పి_త్తం=మిక్కిలి [పకోపించిన. పిత్తమును; నియచ్యతి = 
శాంతి పరచును; రోచనడానాథి (పదేశమునుండి పుట్టిన గోరోచనము; తిక్షం=ా 
తిక రనముగలవ; విషహారం =విషమును పోగొట్టును; పిత్తం=పి_త్రమును; 

కఫ వాత జిత్ :=కఫ వాతములను జయించును; తిక్షడాతిక్ష రనము గలది; 

పొపష్మవారాడాసావపు వనులు చేయుటయందలి (వవృ_క్తిని మరల్చును; మాను 
వంతు మూత్రం = నరమూత్రమయిశే; విషూవహాం=విషమును పోగొట్టును, 

తాత్న్రర్యము ; ఆవు, ఆడ మేక, మేక మొదలగు జంతువుల యొక 

పురీషము వగరుగా చేదుగానుండి ఎక్కిళ్ళను ఉబ్బస రోగమును పోగొట్టును, 
విష్క_రనర్గము నందలి కోడి, నెమలి, కముజు, మొదలగు పతుల యొక్క పురీ 
షము ఓజస్సును. వృద్ధి చేయును. వాత రోగములను నశింపజేయును. బలాత్క 
రించి. జంతువులను తిను జంతువుల యొక పురీషము నేత్ర రోగమును 

పోగొట్టును. మరియు మిక్కిలి (పకోపించిన పిత్తమును శమింప జేయును. 
గోరోచనము తిక్త రసము గలది.విష వారము, కఫ వాతములను జయించును, 
నర మూ తము విషమును పోగొట్టును. 

మూ  తొయటథతీశేకము పకెలానిం వరః మద్యన్యచ కమాత్ 

ఇల (దచెక దేశో ౬. యం యథా సూల ముదావ్చాతః | 

(వకివడొర్గయు: తోయతీశేకు శత్రైలానిం=జల, తర, తె లముల 
యొక్క వృర్థెః ==వర్గ ముల చేత; చవామరియు; మద్యస్య = మద్యము యొక్క; 

(కమాత్ జా వర నగా; యశాస్థూలం=ఎక్కు.వ కాకుండా; ఇతి = అని,|దవై క 

బేశో౭=.యం = ఇది [దవములలో పక్ష దేశముగా; ఉదాహృతః చెప్పబడినది. 
తాత్ఫీర ము: ఈ [పకరణమునందు తోయాది వర్గ్షములచేత మిక్కిలి 

(పధానమునై న వాటిని అతి (కమింపక | దవములతో ఏక దేశము ఉచదావారింప 
బడినది. 
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ఏడన అధ్యాయము 

“దవస్య పానాన్న సంసా రాద్యువప యోగ్యత్వా దన్నముచ్య తే" 

మూ॥ అధాత అన్న న్వరూవ విజ్ఞానీయం నామా ధ్యాయం వ్యాఖ్యాస్యావుః | 

ఇతిహస్మా౭౬వాు రా(శే యాద యో మహర్షయః 1 

ః రకో మహన్ సకల మష్తూర్శకః శకునావ్యాతః ! 

శారాముఖో దీర్గ శూక్ లో[ధ శూకః సుగసన్దిక 8 n 

పుండః పాండుః పుండరీక: [పమోదో గారశారివా | 

శాంచనో మహివః ళూకో దూపషకః కుసుమాండకః ॥ 

లాంగలా లోవా వాలాఖ్యాః కర్టమాః వీతఖీరు-కాః 1 

పత ఎగా న్తపనీయాళ్ళ య్ చా'న్యేశాలయః శుభాః ॥ 

స్వాదు పాక రసాః స్నీగ్గా వృష్యా బన్రాల్ప వర్భ్చనః | 

కషూయాను రసాః ప థ్య్యా లఘవో మూ[తలా హిమాః ॥ 

(వతివదార్థము : అథహఅనంతరము (|దవ (దవ్య విజ్ఞానీయా ధ్యాయ 

నిరూపణానంతరము,  అతఃహాఇం౦ందువలన (దవ (దవ్య పానము [పాయశః 

అన్నము తోడిదగుట వలన); అన్న స్వరూప విజ్ఞానీయం = అన్న స్వరూప 
విజ్ఞానీయము (అన్న న్వరూప విజ్ఞానమునకు సంబంధించిన); నామవహ( అను) 

-పేకుగల; అధ్యాయం = అధ్యాయమును; వ్యాఖ్యాసాస్థమః = వివరింపగలము; 

ఇతి = ఈ విధముగ; హాడాకచా; ఆ(కేయాదయః=ఆ|తకేయుడు మొదలుగా 

గల; మవార్ష యః =మహర్షులు; అహు; నృ పలికిరి, 

ర_క్తః=ఎజ్టని రాజనములు, మహాన్ లావుగ నుండు పెద్ద వరి ధాన్యము; 
సకలమః = ఎజి బుడమ వడ్డు; తూర్ద్యక్రః = రాజనాల ధాన్యము (కాళ్ళీర దేశ 

మున (ప్రసిద్ధము); శకునా వృాతః = (ఇది ఉత్తర కురు. దేశమునుండి హెంసలచే 
తేబడినది); శారా ముఖః =శా రాముఖము; దీర్హ శూకః ==పొడవుగా నుండు 

ముండ్లు కల నెమలి వరి ధాన్యము; లో ధ శూకకః =లో|[ధ శరాకము; 

సుగన్టికః =కరి వడ్లు (బాసుమతి); పుం |డఃడాపుం|డ శాలి; పాండు=పాండు 

శాలి; పుండరీకః=పుండరీక ఛాలి; (పమోదః=ా[పమోదము; గాొర=ావరి థాన్య 

వీశేషవము; శారివః=శారిబముు కాంచనః=ాబంగారు తీగాలు; మహివషః=మహిెివష 

శాలి; శూకఃడాళుూక ధాన్యము; దూషక। = ధూసకశాలి; కుసునాండక 8 కా 
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కుసుమాండక శాలి; కర్టమాః =ాకర్షమమను "పేరుగల శాలి; నీత థభీరుకాః డాకీత 

ఫీరుకమను పేరుగల శాలులు; పతంగాః౭=-పతంగశాలులు; తపనీయా 8! =తపనీయ 

శాలుల; యే అనే = మరియు ఇతరములై న; శాలయః =శాలి ధాన్యములు; 

భుభా; =-అత్యు త్తమమై నవిగా; భవంతి అగుచున్నవి; పజేసర్వేశాలయః = ఈ 

వరి ధాక్యములన్నియుు; స్వాదు పాక రసాః రనవిపాకములచే మధురములు; 

సి గై వాసి గ్ల గుణములు గలవి; వృష్యాః =సంభో గ శక్తిని వృద్ధి పరుచునవి ; 

బద్దాల్స వర సః=మలమును స్వలృముగ బంధించును; కషాయాను రసాః=ా 

క మాంసమును అనురసముగా గల్లి యుండును; పథ్యాః = పథ్యకరములు; లఘవః। 

ఊలఫఘగుణము గలవి; మూ(తలాః == మూతమును వృద్ది పరకుచును;హొమాః = 

శీత వీర్యములై నవి, 

కాత్సర్యోయు : _ ఎజ్జని రాజనములు, లావుగ నుండు పెద్ద వరి ధాన్యము = 

ఎల్ల బుడమ వద్దు, శకునా హృతము, తూర్ణ కము, సారా ముఖము, ది 

శూకవ 0, లో|ధ శూకము, సుగంధకశాలి,పు | డశాలిపాండుళాలి, పుండరీకళాలి, 

(పమోద, గౌర, శారివ, కాంచన, మహిష, శూకశాలి, దూవక శాలి, కును 

మాండకళాలి, లాంగల శాలి, లోవావాలమను సేరు గల శాల్కి కర్షమమను 

ఢీరు గల శాలి, శీత ఫీరుకమను పేరుగల శాలి, పతంగ, తపనీయమను సేర్లుగల 

శాలులు, ఇవి గాక ఇతరములైన వరి ధాన్య విశేషములు, అసంఖ్యాక ములు 

గలవు' అవన్నియు అత్యు త్తమములై యున్నవి. ఈ ళూక ధాన్యములన్నియు 

రనవిపాకములయందు మథురములై యుండును. స్నిగ్గ గుణము గల్లి సంభోగ 

శ క్రిని ఇనుమడింప జేయును. మలమును న్వలృముగ బంధించునం, మూ తమును. 

వృద్ది పరచును. శీత వీర్యము గలవిగ నుండును. 

కోలిలేఖు : శూక ధాన్యములకు అధిక (పాధాన్యత కలదు గాన ముందుగా 

జెప్పబడినవి. ర_క్తశాలి మొదలుకొని తవనీయ శాలుల వరకు మరియు ఇతర 

జాభి ఢాన్యములకు దేశమును, కాలమును, వాటియందున్న మధథురాది రసాదు 

లను బట్టి ర కాది వర్ణములు గల్లును, ఈ శారీ ధాన్యములన్ని యు మధురరసము, 

మధుర విపాకమును గలిగియుండును. ఈ శాలి ధాన్యముల నామములు ఆయా 

"దేశములను బట్టి వ్యవహారమునందున్నవి. ఆయా |పచేశములయం దీనామములు 

(వసిద్ద ములు. ఈ ధాన్యములు స్వల్పముగా మలబద్దకమును చేయును, ఈ 

శాలులు స్వభావముగ'నే శరీరమునకు హితమును గలిగించును. 

బి.న్యా, : ఈ అధ్యాయమునకు సంబంధించిన విషయములు చరక 

సూ (తస్టానమునందలి 27 వ అధ్యాయమున, నుశుత సూ|త్రస్థానమునందలి 

46 వ అధ్యాయ మున, అష్టాం గ వాదయ సూత్రస్థానములో 6 వ అధ్యాయ 

మున వివరణ కలదు. " 

మానవులచేత భుజిింపబిడు దానిని అన్నమని ఇెవ్ఫుదురు, ఇది రెండు 
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విధములు : 1. స్థావరము- ఎట్లనగా బీయ్యము, గోధుమలు మొదలగునవి, 
2. జంగమము- ఎట్లనగా మాంసములు మొదలగునవి. స్థావర ధాన్యములుగూడ 
రెండు విధముళు, 1. శూకధాన్యములు- ముండ్డు కలిగిన ధాన న్యముల వర్షము. 

2, శమీ ధాన్యములు- "పనసలు మున్నగు కాయధాన్యములు. మొత్తము ఈ సాక 

థాన్యాదులను వర్ష రూపములుగ నం గహముగ పరిగణించిరి. ఇవి పం డెందు వర్ష 

నులు. ఈ పం (డెండు వర్గములలో భూక ధాన్యములు (శెష్టములుగా శెప్పబడినవి. 

మూ॥ ళూ. జము వర _స|త రక_నృష్లా (తిదోషనుత్ | 

మవోేం సచ్చాను కలకు _సంచాప్యను తతః పరీ. 

(పతివదార్థము ౩ త్యత =శూక ధాన్యములలో; ర క్షఃాఎట్లిని రాజన 
ములు; వరః=ా, సము; తృష్టా = దప్పిని బోగొట్టును; తిదోవనుక్ = క సాడు 
దోషములను ని ంప వేయును; తతః=ావాటిళో; రశాదూనః ఒర కృశాకి కంచు 

తక్కువ గుణము గలది; మహాన్ హమవోళాలి; తతో౭_పిడా దానికం మును, కలమః 
=కలమ ధాన్యము; తంచాప్యను=ా =ైవీటిని అనుసరించి; పరేడాతరువాత చెప్పిన 

ధాన్యములు (గుణహీనములుగ నుండును). 

తౌత్ళర్భ్యుము : శూక ధాన్యములలొ ఎజ్జని రాజనములు సర్వ శిష్ట 

మెనవి. దప్పిని శమింపజేయును. కఫ పిత్త వాత దోషముల నదుపులోముం వన. 

(కమ్మపొ_ప్తముగ చెప్పబడిన శూక ధాన్యములలో ర_క్షశాలికన్న మపేళాలి, 
మహాశాలికన్న క్రలమ శాలి గుణహీనముగ నుండునని తలియవలయురు, 

లోలిలోఖు : ళూక ధాన్యములలో ఎట్లిని రాజనములు సర్వ! శేస్థమెనవి. 
తక్కిన వివరములు తాత్సర్యాం శములు- 

మూ॥ యవకా వోయనాః పాంను జాప్ప నెషధ కాదయః 

స్వాదూస్ల గురవః స్నిగ్ధాః పొ కేఒవమ్హాః శ్లేష్మ పిత్తలాః 

సృష్ట మూత్ర వురీషాళ్ళ పూర్వం వూర్వాం చ నిందితాః॥ 

(వతివదార్థి ము: యవకాః=యవకములు; హవీయనాంవహాయన ములు; 

పాంసువపాంనుః బావఐర్బావ ప బాపష్పము; నె వ_వషధకాదయః=ైనై. షధము మొ ॥శాలి 

ధ్యానములు, స్వాదుడామధురముగా; ఉమ్లై వఉప్పముగా; గురవః దాగునుగుణము 
గలవిగా; స్నిగాః=న్నీగ్గ గుణము కలవిగా నుండును; పాకే=విపాకిమ. నందు; 
అమ్హూః=వుల్లగా ఉండును; శమ పి తలా౭ఃడాకఫ పిత్తములను కల్లచెయు ము; 

చ=ామరియు; సృష్ట మూ[త పురీషాః=మూ|త పురీషములను వెడలించును; 

పూర్వ పూర్వం నిందితాః=పూర్ణ పూర్వమందు ఉండునవి ఒకచానికం శు 
నొకటి సారహీనముగా నుండును. 

తాత్బర్యూయు :యవకములు, హాయనకములు, పాంసు, బావ్పము, నై ష 
ధక్తము మొదలగు అ సెకవిధములై న ధాన్యములు, మధురరనమును, ఉష్ణ వీర్యము" 
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గురు, సిషద్ద గుణములును, విపాకమునందు ఆమ్హత్వమును కల్లి యుండును. కఫ 

పి_్తములను వృద్ది జేయును, మూత పురీషములను వెడలించును. ఈ ధాన్యము 
లన్నియు పూర్వ పూర్ణ మందుండునవి ఒకదానికంచు నొకటి సారహీనముగా 

నుండును. అనగా యావక మనునది శాలి ధాన్యము లన్నింటిలో మిక్కిలి నింది 

తము. దానిక్రంకు ఇతరములె నవి యథా క్రమముగా - స్వల్పముగా నిందిత 

ములు. ఇచట ఆది శబ్దము వలన యవక పత కాది శాలి ఛాన్యములను గూడ 

(గ్రహింప వలయును. 

ళోలిలోఖి : విశేషము లేదు. 

మూ॥ స్నీగ్గో(గాహీ లఘః స్వాదుః |త్రిదోషఘ్నః స్థిరోహిమః। 

వష్టిక (వీహిషము టేష్టో గారశ్చాసిత గౌరతః॥ 

తతః [క్రమాన్ మవో[వీహి కృన్ల [వీపి జతోముఖాః! 

కుక్కుటాండక లావాత పారావతక సూకరాః, 

వరకోద్దాలకో జ్ఞ్వాల చీన శారద దర్జురాః 

గన నాః కురు విందాళ్ళ గుర్రైరల్బాంతరా స్మృతా 211 

(వతివదార్జము : (వ్రీహిషు =సర్వధాన్యములల్ ను; షష్టికః మష్టిక 
ఛాన్యము; (శెష్టః =| శేవ్టము; అయం ఇది; స్నిగ్గః=స్నిగ్దము; [గాపొ =మల 
బంధము చేయును; లఘః=౭లఘ గుణము గలది, స్వాదుః=మధుర రసము; 

తిదోషఘ్నః= త్రిదోష శామకము; స్థిరః==శరిరమునకు 'దార్హ్యము నిచ్చును; 
హిమము = శీతలముగా నుండును; షష్టికః=ా షష్టిక ధాన్యము; గార = గొారము; 

అళితగెరతః హక ఫప్టగౌరము; తతః = తరువాత; [క్రమాత్ వరుసగా; మవో 

(వీహిః=మవా | వీహి; క్భష్ట్యవీహిః క్ళృష్ట(విహి; జతోముఖాః=జతుముఖము; 

కుక్కు- -టాండకః ైకుక్కుటాండకము; లావాతడైాలావాతము; పారావతక = 

పారావతకము; నూకరాః = నూకరములు; వరక = వరకములు; ఉద్దాలక = 

ఉద్దాలకము;  ఉజ్జ్వాలడాజఉజ్ఞ్వాలము; చీన = చీనము; శారద=ా శారదము; 
దర్గురాః ==దుర్దురము; గంధనాః= గంధనము; కురువించాళ్ళ్చ ాకురు విందమను 

వీరు గల ధాన్యములు; గుళై ౩ = గుణముల :చేత; అల్వ్బాంతరాః తక్కువై న 
గుణములు గలవిగా; స్మృతాః డా చెప్పబడినవి. | 

తాత్ళర్య్రూయు : ్వీహి ధాన్యములలో వష్టిక ధాన్యము స్నిగ్ద లఘ 

గుణములు గలది. మల బంధమును చేయును, మథుర రసము గలది. (తిదోషము 

లను శమింప జేయును. ఆహిరమును చాలసేవటికి జీర్ణము చేయును. శీత వీర్య 

మెనది. ఈ షష్టీక ధాన్యము 2 విధములు. 1. గౌరము, 2. అసితగొరము. ఈ 

శెంటిలో అసిత "గౌరమునకం ఆశు గెరము (శేష్ట్రమెనది. మరియు షష్టిక ధాన్యము 

కంలు మహో (పిహి, కృష్ణ |వీహి, జతుముఖము, కుక్కుటాండకము, లావా 
దము, పారావతకము, సూకరము, వరకము, ఉద్దాలకము, ఉజ్వాలము, చీనము, 
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శారదము, దుర్దురము, గంధనము, కురువిందము ఈ ధాన్యములు గుణములలో 

హీన గుణములు కల్లి యుండును. వీటికంచు భిన్నమైన అనెక వీహి ధాన్య 

ములు కలవు. ఈధాన్యములు మధుర రసమును, ఆమ్ల విపాకము' “కల్గిఉండు ను. 

గురుగుణము కల్గి పి త్తమును వృద్ది చేయును. ఈ ధాన్యములలో అధిక భాగము 

మూత రూపముగా, , పురీషమరూపముగా పరిణామము చెందుచుండును. ఈ ధాన్య 

ములలో ఆగ్నేయ భాగము అధికముగా కన్పట్టుచుండును. వీపి ధాన్య 
మనగా వర్ష ర్తువులో విత్తనము వేయబడి, శరదృతువులో పంట 'వేత్రికి వచ్చును, 
ఇవి 60 దినములలో తయారగునవి కాన ఈ ధాన్యమును షష్టిక ధాన్యమని 

పిల్చుచున్నారు. యవధాన్య మున కంకు షష్టిక ధాన్యము వాల (శేష్టమైనదని 

వైద్య * శాస్త్రములో చెప్పబడినది. 

కొళిలోఖ : వసీకమను పేరుగల (వీహి ధాన్యము స్నిగళా్యా(! గుణములతో 
© (అ 0) 

కూడుకొని యుండును. శరీరమునందు శీ ఘముగా వాస్టిపించదు, ఈ షష్టిక 

ధాన్యము నమస్త న స్త (వీపి ధాన్యములలో (శేస్టమెనది. ఇది 2 విధములు, గెరము 

కృష్ణ గారము. కిస్స గ రమునక ౦కు గౌరము (| ఇష్టమైనది. షష్టిక్ర ధాన్యము 

కోంశు గుణములచేత మహో పీహి మొ॥ ధాన్యములు [క్రమముగా హీనగుణము 

కలపి, 

మూ॥ స్వాదురమ్లు విపాక౬ఒన్యో (ప్రీహిః పిత్తకరో గురుః॥ 

(వతివదార్హము : అన్యఃడాషష్టిక యవక _ ధాన్యాదులకం కు వేరె న; 

(వీహిః = వహిధాన్యము; స్వాదుః = మధుర రసము; అఆమ్షవిపాకః =అన్లు 

విపాకము గల్లియుండును; పి త్తకరః=పి త్రమును చేయును; గురుః వెైగునుగుణము 

కలది, 

తొత్సృర్యాము న చె "జెప్పిన షష్టికాది థాన్యముల కం నితగ 

ధాన్యములు మథురముగా, ఆమ్లపాకము కలవిగా నుండును. పి_త్తమును చేయును, 

గురుత్పముగలవి. 

మూ॥ బహుమూ|[త్ర పురిషోవ్మ (తిదోష సేవ పాటలః। 

(వతివదార్హము ; పాటలః = పొటలి పుష్పము వలె నుండు ధన్యము 

వీళీవముగా |తిదోషములను (పకోపింప చేయును. మూత పురీషములను 

విశేషముగా వినర్జింప చేయును. అత్యువ్షకర మైనది. కావుననే ఈ తం|త్రకారుడు 

పాటల ధాన్యమును నిషేధించెను. 

కోలిలోఖ ; పాటలమను పేరుగల _్రీహి ధాన్యము | తిదోషములను 

వృద్దెపరచును, 
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మూ॥ కంగు కో|(రవ జూ'ర్దావ్వొ గదీ వరణ పొదికాః! 

శ్యామక శోయశ్యామక వాస్తిశ్యామక శిల్చికాః॥ 

శిలిరో ద్దాలః నీవార వరూక వర కోత్క-టాకః। 

మధూలి కాంత నిర్గుండీ వేణుపర్షి (పశాంతికాః॥ 

గ వేధుకాండ లౌహిత్య తోయపర్ష ముకుందరాః। 

కఫపిత్త హరా రూజాః కషాయ మధురా హామాః॥ 

వాతలా ఒద్ద విణ్మూ' తా లఘవో లేఖనాత్మ కాః। 

(పతివదార్థయు : కంగుడాకొ (రలు; కో (దవావరిగలు; జూర్హావ్వా=ా 

జొన్నలు; గర్మూటి=గర్యూటి; చూర్ణపాదికాః = చూర్ణపాదిక గది=ాగది 

ధాన్యము; వరణ=ైావరణ ధాన౧ము; పాదికాః = పాదిక ధాన్యములు; శ్యామక = 

చామలు; తోయళ్యామాక = నీటిలో బుట్టు చామలు; పహా_స్తిశ్యామకవా పెద్ద 

చామలు; శిల్సి కా = రిలిబకములు; శిశిర = శిశిర బుతువు నందలి ధాన్యము; 

ఉద్దాల=జద్దాలములు; నీవార = నివ్వరి ధాన్యము; వరూక వరక -వరూక 

వరకములు; ఉత్కటాః = ఉత్కటములు; మధూలీడామధూలికము; నిర్గుండీ= 

వావిలి; 'వేణుపర్టి వై వేణుపర్తి; .(పళా_న్హకా = (ప్రశా_స్తిక; గవెధుకడాఅడవి 

గోధుమలు; అండ లౌహిత్య = అండలెహిత్యము; తోయపర్టీ =తోయపర్టి ; 

ముకుందరా?ః — కుందునుుష్క్మమను గంధ (దవ్యము "మొదలగునవి. కఫపి త్త 

హారాః=ాకఫపి త్రములను హరింప చేయునవి; రూజాః = రూక్ష గుణము కలవి; 

కషాయమథురాః కషాయ మధుర రనములు గలవి; హిమాః=శీతవీర్య మై రవి, 

వాతలాః = వాతకారకములు; బద్ద విణూ్యూ తాః మల మూ తములను బంధింప 

చేయును; లఘవః హలఘగుణము కలపి; 'లేఖనాతగ్రకా 8౫ లేఖనమును చేయునవి, 

తాతృర్భయు : కొజలు, వరిగలు, నివ్వరి వడ్లు, చామలు, అడవి 

గోధుమలు మొదలగు నీధాన్యములు తృణ భాన్యములనబడును. ఇవి రీతలముగ, 

లఘవుగ నుండును, వాతమును |ఫకోపింప చేయును. అతి తీళ్లతవలన రసాది 

ధాతువులను భేదించును, కఫపి త్రములను హరింప చేయును వగరుగ మధురముగ 

నుండును, (లేఖన మనగా విలిఖ్యత్యతి కై_జ్ల్యాద్యద్దాతూన్ తల్రైఖనం మతమ్) 

కోలిలోఖు : క్రొట్లలు మొదలగు తృణ ధాన్యములు కఫ పి త్తములను 

హరింప జేయును. (ఏహి ఛాన్యములలో ళూక ధాన్యములు విశిష్ట మైనవి. 

మూ॥ భగ్న సంధాన కృత్తేత (పియంగుర్భ్భం౦వాణీ గురుః! 

కోరదూవః పరం 1(గాహీ నర ీత్రో విషాపహః॥ 

ఉద్దాలక'స్తు వీర్యోష్తో నీవార 8 శ్రేష్మవర్దనిః। 

శీత్రవీర్యో విశేషేణ స్నిగ్యా వృష మధూలికా॥ 

(ఏతివదార్థము ; తత = తృణ ధాన్యములలో; (సియంగుః వకొజలు; 
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భగ్న సంధానక్ళక్ = విరిగిపోయిన అంగముల నోకటిగా చేయును,బృంహణీ= 

శరీరమునకు పుష్టినిచ్చును; గురుః డాగురుత్వమును చేయును, కరదూషః =ఆళ్ళు, 

కీఆరకలు), పరం|గాహీ = నిక్కుటముగ మలమును బంధించును; స్పర్శశితః= 
ఫీశలమయిన స్పర్శము గలది; విపావహః డావిషమును హరింప చేయును; 
ఉద్దాలక స్తు =ఉద్దాలకమయి శే; వీర్యోప్హ ౩ = ఉన్గమైన వీర్యము గలది; నీవారః= 

నివ్వరి వడ్లు; శేవరవర్ణనః = శేవశ్రమును వృద్దిచేయును; మధూలికా=మధూలిక ; 
విశ పణ = మిక్కిలి; కీతవీర్యః = శీత వీర్యము; స్నిగ్భా = స్పిద్ధ గుణము గలది; 

వృప్యా=వాజీకరము. 

తాత్న్రర్యము : తృణ ధాన్యములలో కొల్లలు విరిగిపోయిన అంగముల 

నొకటిగ జేస్చను. శరీరమునకు పుష్టినిచ్చును, గురుత్వమును చేయును. ఆళ్ళు 
మిక్కుటముగ మలమును బంధించును. శీతలమెైన స్పర్శము గలవి వివవారము, 

ఉద్దాలకము ఉప్టమైన వీర్యము గలది. నివ్వరి వ వడ్లు -శ్తేష్మమును వృద్ది చెయును, 
మధూలికములు '"విశేవముగ ఖీతవీర్యమై నవి. స్నిగ్ధగుణముకలవి. వాజీకరణమును 

చేయును. - 

భలిలేభి : తొత్సర్యాంశ మె గలదు. 

మూ॥ రూవః శీతో గురుః స్వాడుః సరో విడ్వాత కృ చ్యవః। 

వృష్యః _ధ్రెర్యకరో మూత మేదః పిత్తకఫాన్ జయేక్॥ 

కీకన శా శాసోరు న్తంభ కంఠ త్వగామయాన్ ! 

గుత్రైద్న్యానతరా శే వేయా యవాదన్య య వావ్వాయాః॥ 

ఉష్టాః సరా వేణు యశాః కషాయా వాతపిత్తలాః। 

(వతవదార్థిము : యవః=-యవధాన్యము; రూక్షుఃు=-రూతము; నీతః= 

పితలము; గురుః = గురువు స్వోదుః మధురము; సరః == శరీరమునందు 
ఫీ[ఘముగ వ్యా బసించుకు; విడ్వాతక్సుత్ =మలమును వాతమును వృద్ది జేయు" ; 
వశేనస్రి ౫కు (క్ర వృద్ధిని చేయును; ్రైర్రకరః = = చార్జ్యమును గలుగ జేయును; 

మూత మేదః పి త్తకఫాన్ = మూత్ర రోగము, మేదస్సు, పి త్తకఫముఖు; 
పీనసశ్వానకాసోరు స్తంభ  కంఠత్వగామయాన్ =పీనసము శ్వాన కాసనములు 
ఊరు స్తంభము, గళ రోగము, చర్మరోగము. వీనిని; జేక్ =-జయించును. 

యవాత =యవఢాన్యమున కంకు; అన్యయవాహ్వయా; = ఇశరములె న 

యవధాన్యములు; గుణై. శ=ైగుణములావేత; నూన్షనతరాః =స్వల్పమైన | గుణములు 

గలవిగా; వేయా: = శలుసుకొనవలయుకు | . వణుయవాః=ావెదుు ధాన్యములు, 

డఉ్స్టాః ౩ =ఉష్టగు ఇముగలబి; సరాః = శీ ఘముగ శరీరమందంత్రట వ్యాపించును; 

కచంయాకకవెాయ రసముగలవి; వాతపి త్తలాః =వాతపి _త్తములను చేయును 

తాత్బృర్భూము యవ 'భోన్యము రూక్షగుణము, కీలము, గురువు 

{5 
ఆద 
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నుండి, మథుర రనము గలది. శరీరమునందు క్రీ ఘముగా వ్యాపించును, మల 

వాతములను వృ దై జేయును. శు|క్రమును. వృద్ది పరచును, శరీరమునకు 

దార్భక్థమును గల్లించును. మూ(తరోగమును మేదోరోగము, పిత్తకఫములు, 
పీనసాది రోగములను జయిం చును. 

యవ ధాన్యమున కంచు ఇతరములై న యవ ధాన్యములు న్వల్పమై న 
గుణములను. గలిగి యుండును... | 

వెదురు “ధాన్యము రూతగుణమును ఉప్పగుణమును కలిగి యుండును. 

కోలిలోఖ ఏ: యవలు రూకత్వాది గుణములు గలిగి యుండును. అను 
యవ అను పేరుగల యవలు గుణములలో స్వల్ప గుణములు గలిగి యుండును. 

ఆ అనుయవలు గూడ లోకమునందు యవాక్ళతి గలిగి | పసిద్దములై యున్నవి. 

వెదురు వృతములు గల [పాంతములందలి యవలు ఉష్ట వీర్యము గలవిగా 

నుండును. శరిరమంతట శ్రీ ఘముగ వ్యాపించును. కవాయ రసముగలవఏ. వాత 

పి త్తములను చేయును, + 

మూ॥ వృష్యః శీస్రోగురు: సిద్దో జీవనో వాత పిత్తవో! 

సన్టానకారి మధథురో గోధూమః వ్రైరత్రికఎ్రకనరః॥ 

పధ్యానందీ ముఖ శీతా కపషాయా "మధురా లఘః॥ 

ఇతి శూక ధాన్య వర్గ ః॥ 

(వతీవదార్థము : _గోధూమఃడాగోధుమలు; వృమ్యః = = శు[కమును 
వృద్ధి చేయును; శీతః ాశీతలముగ నుండును; గురుఃహగుగుత్వమును చేయును; 

సిషగ్గః=జిగటగ నుండు4; జీవనః=ాబలమును కలుగజేయును; చాతపి త్రహాడా 

వాతపి_త్తములను వారింపచేయును; నంధానశకారీ = విరిగిన యంగముల నొకటిగ 

జేర్చును; మధథురః=మధురముగ నుండును; శైర్యిక్ళత్ =శరీరదార్హ్యమును 

కలుగజేయును; సరః దా శరీరములో శ్రీ ఘముగ వ్యాపించును; నందీముఖి = 

నందీముఖీ యను ధాన్యము (నిడుపుగ సన్నముగ నుండు గోధుమలు);ప థ్యా = 
శరీరమునకు హితకరమై నది; రీతా నీత వీర్యము గలది; కపొయ మథురా= 
వగరుగ మధథురముగ నుండును; లఘః హలఘవుగ నుండును; ఇతీవెఅని; శూక 

ధాన్య వర్లః=శూక ధాన్య వర్గము. 

తాత్సర్యయము : గోధుమలు శు[కమును వృద్ది జేయును. శితలముగ 

నుండును, గురుత్వమును చేయును. జిగటగ నుండును, బలమును చేకూర్చును. 
'వాతపి _త్తములను వారింప'జేయును. విరిగిన యంగముల "నోకటిగ 'జేర్చును. 
మథురముగ నుండును. శరీర దార్ష్యమును కలుగ జేయును. శరీరములో శీ ఘు 
ముగ వ్యాపించును.. నందిముఖి యను ధాన్యము (గోధుమలు) - శరీరమునకు 
హితకరమైనది. వగరుగ మభురముగ లఘవుగ నుండును, శీత వీర్యము గలది, 

pa 



పడవ అధ్యాయము "౧. 22. 

కోలిలోఖ గోధుమలు వృష్యుత్వాదులను గలిగించును. సౌమ్య -భాతువు 
లను వృద్ది పరచును. విరిగిన తొడలు మొదలగు అంగముల నొకటిగ "జేళ్ళును.. 

- నందీముఖే యను చేరు గల గోధుమలు శరీరమునకు పొతకరములు. ' కషాయ 

మధుర రసములు గలవి. లఘవుగ నుండును. అని శళూకధాన్య వర్షము ముగింవ' 

బడినది. 

మూ॥ ఖిందిజా ముగ్గ మంగల్య వన ముద్గకక్షుష్థకాః. _ 

మనూర కఫలాఢక్య శృణ కాళ్ళ “పృధ్వి ధాః॥ 

కషాయ న్వాదు లఘవో విబంధా ధ్యాన కారిణ£ 

రూక్షబగ్స మతిః శీత విపాకే కటుకాహితాః॥ 

పి్తాప్ఫ క్క ఫ మేదస్సు "నూపాలేపొది యోజనార్ ఎ లన్ 

(వలివదార్భయు ; ; ముద్ద పెనలు; మంగల్య = = చికుశెనగభేదము, 

వనముద్గ=అడపి వె వినలు; కకుష్ణకా ౩=కకుష్టకము 'మొదలగునవి; మినూరడా 

మనూరకము (ఎ|రకందులు); “కఫలా=ా బోబ్బర్లు; ఆఢకీ =కందులు ; చేణకాః= 
శనగలు; చ == మరియు; పృధగ్విధాః =అనేక విధములైన; శింబిజాః హశింబీ 
ధాన్యములు; కోపాయస్వాదులఘవః=కషూయ మథుర రనములు గల్లి లఘవుగ 

నుండును విబంధ=ామలబంధమును;. ఆధ్యాన=క డుపుబ్బరమును; కారిణః = 

చేయును; రూక్షడారూకత్షముగ; బద్దమలాః =మలమును బంధించున్వు: 'విపా కే= 
విపాకము నందు కటుకాః కటరనము గలవి; శీతడాశీతలము; హీితాః = 
పథ్యక రమెనవి. వ. | 

ణు 
జో 

చ ఆ నం. 

నూపాలేవన యోజనాకో=పవ్ప; లేవనములో ఉపయోగించుట వలన 

పితాసృకఫ మేదస్సు=ా పీత్తము, రకము, _కఫము, మేదస్సు పీటి యందు 

హితకర మైనవి. చ్ 

తొలత ర్భంము ; -వినల్కు అడవి సెనలు, కందులు చిరు శెనగలు, రాజె 

మాషములు, శెనగలు మొవలగు శింబీ ధాన్యములు .(విదళములు గుండ్రముగా 

నుండునవి) కషాయ మథుర "నములు గలిగి యుండును. లఘవుగా యుండి, 

విబంధమును, అధ్యానమును కలిగించును. 'మలబంధమును చేయును." రూక 

గుణము కలవి. శీతలము, విపాకమునంధు కటు రసమును చెందును. పప్పుచేను 

కొనుటకును, లేపన [క్రియలో సుపయోగీంచుట. వలన" పిత్తము, ర్వక్షము, 
కఫము, మేదస్సు వీటీలో మిక్కిలి హితకర మైనవి. . 

ఈ 'శింటీ వర్షము సందలి ధాన్యములు - పప్పు' చేయుటకును,  ఆలేవనము 
చేయుటకును ఉపళయోగించు చున్నారు. ఈ థాన్యములను మొట్టమొదట. ఎట్ట 

మట్టి నీటిలో వెసి చానియందలి పొట్టు -చొదలగునవి - పోవునట్లు శ్యుకతంచి 

తరువాత నీటిలో -పోసి వప్పు చేయుదును. ఈ సప్పుల్_ ఉప్పు, పనుపు, అల్లము, 

ఆకుకూరలు మొదలగునవి వేసి నంట చేసిన: 'యేడల చాల రుచిగాయఘుండును. 
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ఆలేవనము లీ వీధములు. 1. [పదేవాము 2, [వళలేవము శీ. ఆలేపము. 
వీటితో ఆలేవనము చాపు [వణము మొదలగు వాటిలో శ్యాస్త్రమునందు వాటిని 
ఉపళమింవ చేయుటకొరకు చెప్పిన ఓమషధులలో (వతిలోమముగా లేవనము చేయ 

వలెను. ఈ. విషయము చరకమునందు. కూడ చెప్పబడినది. . 

“పిత్త శ్రేష్మణి కన్యనే సూ వేప్వాలేపనేషుచ” చరక. నూ॥ అ-£7; మూం-2, 

కలిలోఖ : _ శింబీ ధాన్యమును గూర్చి చెప్పబడుచున్నది. "వెనసలు మొద 
లగునవి నానా విధములుగా నున్నవి. కమాయ మథుర రనములు గలిగి లఘవు 

లుగా నుండును. దోషములయొక్క. విబంధమును, ఆధ్యానమును చేయుచున్నవి. 

శీత వీర్యమును, కటు విపాకమును గలిగి యుండును. భోజనాదుల యందు 
ఆ లేపముల యందు పరిషీకాదులలో చేర్చుట వలన రక్త పిత్త శ్లేష్మ మేదో 
వికారములయందును పాొతకరముగా నుండును, 

మూః సూప్యానా ముత్తమా ముదా లఘీయాం సోఒల్పమారుతాః 

వారితా స్తేమ్వప్ వరా మకుస్టాః (క్రిమి కారిణః 

“  వర్ణ్యాః పరం (పలేపార్య్యై ర్మసూరా (గ్రాహిణో భృశమ్ 

([వతివదార్థ యు; సూప్యానావ పప్పు ఛాన్యములలో; ముదా వెనలు; 

ఉ_త్తమాడా శేస్థ్రమెనవి; లఘీయాంసః == మిక్కిలి లభు గుణము కలవి; అల్ప 
మారుతాహన్వలృముగా వాతమును చేయును; శేవ్వపి = వాటిలో కూడ; 
హారిశాః=పచ్చ పెసలు; వరాడాఉ త్తమ మెనవి; మకుష్టాః =అడవి పెనల్కు కమి 

కారిణఃడాకృములను పుట్టించును, మసూరః =ఎజ్రకందులు; (వలేపాదై రః= 
[వలేవము మొదలగు లేవములచేత; పరం=మిక్కిలి; . వర్ణ్యాః = వర్గమును 
చేయును; భృళం=మ్క్కిలి; (గాహిణఃవనం[గాహిగా నుండును, 

. తాత్న్రర్భూము వ "నలు ద్విదళ థాన్యము లన్నింటిలో ఉ_త్తమృమెనపి 

అఘ గుణము కలవి. స్వల్పముగా వాతమును చేయును. ఈ ద్విదళధాన్యములో 
గూడ పచ్చ “జనము అత్యు త్తమమైనవి, తరచుగా ఈ పెసలు నల్ల గా పచ్చగ 

యుండును. కాని పచ్చగ నుండు పెసలు మిక్కిలి (ేస్ట్రమెనవి. అడప్ ' "పెనలు 

(క్రిములను బుట్టించును. ఎజ్జకందులు (పలేపము మొదలగు వాటిలో కలిపి 
(వయోగించుటచేత శరీరమునకు మంచి వర్ణము (కాంతి) వచ్చును. లోపలికి 
(పయోగించుట వలన సంగాహాగా నుండి వాతకారకముగా నుండును. ఇందు 
కొట కే సెసలను తరుణావస్థలోనున్న పిడికలలో (ప్రయోగము చేయుదురు. 

కోకీలోఖ : నూపే సాధుః సూప్యః : సెనలు సూవ్య ధాన్యములలో 
ఉత్తమమైనవి. స్వల్పమైన లఘుగుణము కలవి. స్వల్పముగా వాతమునుచేయును, 
చెసలలో పచ్చ పెసలు _శొహ్షృమెనవి. .నల్ల"పెసలు అంత మంచివి కాదు. అడవి 
చెసలు [క్రిములను ఉత్పత్తి చేయును. ఎజ్జ కందులు (వలేపాదులలో ఉపయో 
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గించుట చేత వర్షమును (వసాదించును. 

మూ! రాజ మాపో గురుర్భూరి శకృ[దూమో౬ఒతి వాతలః 

కషాయ స్వాదు రూతుష్టాః కుల ళా రక్త వితలాః 

పీనస శ్వాస కాసార్మో హిఛ్మాశావా కఫానిలాన్. । 
ఘ్న్నన్ని శుకాళ్ళర్ం ళు[కం దృష్టిం శోఫం తథోదరమ్॥ 

[గాహిణో లఘవ స్తీళ్లా విపా కేమూవి దాహినః ] 

(వతివదార్థ ము : “రాజమాపషః =అలసందలు; గురుః దాగురుగుణముకలపి; 
అతి వాతలః ఎక్కువగా వాతమును . వృద్దిచేయును; కులజ్దాః =డాఉలవలు,క పూయ 
స్వాదు రూతజ్వాః వగరు, మధుర రసము గలవి, రూవడారూకు గుణముక లవి, 

ఉష్టాః = ఉష్ణ “వీర్యము కోలవి, ర_క్తపిత్తలఃార కృపి త్రమును చేయును. పీనన 
కాస కాసార్ళోహిద్మానావా కఫానిలాన్ పడిశము. ఉబ్బనము, అర్భస్సు, 
ఎక్కిళ్ళు, కడుపుబ్బరము, కఫము, వాయువు, ఈ వ్యాధులను; శ్చ కాళ 
రం ళు (కాళ్ళరిని; శుకం == శు[కమును, దృష్టిం = చూపును; శోఫం=ా 
వాపును; తథా=అశ్లు; ఉదరం=ఉదరమును; " ఘృ్నంతిడానశింవ'జేయు చున్నవి. 
[గాహిణః=మలమూతముకు బంధించుచున్న వి. " లభువఃడలఘగుణముకలవి, 

తీ క్షాః తీత్ల గుణము కలవి. విపాశకే=విపాకమునందు;. అమ్లుః = అన్హురసమును 
చందునవి; బోదిదాహినః విశేషముగా మంటను కతిగించును. - 

తాత్సార్యూయు : అలసందలు గురు గుణము కలవి- విశేషముగా మల 
మును వృద్దిపరచును. రూతగుణము కలి ఎక్కువగా వాయువును వృద్దిపర 

చును. ఉలవలు కమాయ రసము, మధుర ఈఠసము కలవి, రూూతగుణము, ఉప 

వీర్యము కలవగుట వలన రక్తపిత్తమును చేయును, పడినె ఉబ్బసము, 
దగ్గు, అర్భన్సు, ఎక్కిళ్ళు, . కడుపుబ్బరమ్ము కఫ, వాత దోవవ లను శు('కా 
క్ళరినికీ శు(క్రమును, చూపును. వాపును, " ఉదరరోగమును ' నశింనచేయును, 
మిలమూ(త్రమును బంధించును. అఘ గుణము కలవీ; శితసుణము కలవి, , విపా 
కమునందు ఆమ్ల రసమును చెంది విదావాకరముగా నుండును, ఆ 

 భఆీలేఖి; అలసందలు గురుగుణము కల్లి ఎక్కువగా 'మలఅమును... వృద్ధి 
పరచును. రూడ గుణమును కలిగి వాతమును "వృద్ధి చేయును. ne 

" “ఉలవలు క్షపాయ మథుర కసము కలవి.. రూతగ్రుణము కలవి, ఉప 
వీర్యము, రక్షపి తకఠము, పీనసాదులమ' శమింవ చేయును, శ కాళత్రిలిని నశింప 

జేయును, "దక్శనళ క్ర కిని నశింపజేయును. మలమూశ్రభ్లును. బంధించును. 
లభఘగుణము. కలవి, ఆమ్ల .విపాకమును చెందును, _ విద్తాహామున్ను కలిగించును _ 

మూ॥ నిష్బావస్తు సరోరూత 8 కషాయ మథురో' సుఠుః + = 

' పాకేఒమై చాత 'విష్టంభీ _న్టన్య మూశ్రా(్ర! సి కరర? [+ లా 

ఉష్ణో-విళాహ్ దృక్ కోళ్ల కఫ శోధ. విషాపనూ!. re: ల 

ల 
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(వతీవదార్హమ : _ ని్వావస్తు వ అనుముల 'తేసరః వ వేగముగ శరీరము 

నందు వ్యాపించును, రూతు, =రూతము, కషాయమథురః = క సపాయమధథురరసము 

గలవి. గుగుకహగురువు; పాశే == పాకమునందు, అమ్లః పులుపు రనమును 

ఇందును, వాతః = వాత మును,విష్టం =మలమూ[త బంధమును, _న్తన్య చను 

బాలను, మూ|త=మూ][త్రమును, అపి త్తచ౩రక్షమును, వీటిని, కృత్ = 

వేయును, ఉప్ప ః = == ఉప్థ వీర్యము, విదాహీ=తావమును బుట్టిం చును, దృక్ = 

నేత్ర. రోగము, ళు[క హశు[ కదోషము, ' - కఫ == కఫము,. . శోఫదావాపు, విసా 

పఫాః హవిమమును,' వీటిని వారిం పజేయును, - 

తాతృర్భమయు + శ " అనుములు క నుముగ శరీరమంతట వ్యాపించును. 

రూతగుణము కలవి. కషాయ -మథుర. రసములు" “గలవి. అము వేపాకమును 

కలిగ యుండుమ, "వాతము నడ్డగీరిచును. - " -స్హన్యమును, మూ |త్రమును,ర క్త క్ర 
పి“త్తముగు వ్య ద్ధిపరచును. ఉప్ణపీర్యము? తాపమును బట్టించును. నేతరోగ 

మును న్ 'శు(క్రదోషమును,' కఫమును, వాపును, ' విషమును “కొలగించును. 

mn భబిలేఖ : _అనుములై శే. సరళ్వాది 'సుణములతో కూడి యుండును 
చాతమును చేయును. ఉష్ణ వీర్యము తాపమును పుట్టించును. దృష్టిని, శశ 

స్సును, కఫమును, వాఫును, మరియు విషమును నశింపజేయును. "నిమ్ఫావః 

రాజశీమ్బీః " అని కలదు. 
~~ . 

LE నూ జ పో 

_ మూక మూవ సిద్దా 5 బల శు మల పీ త్రకరః నరః. 

[ గురూప్లో 2. నిలవో స్వాదు శుక్ర వృద్ధి విరేక కృత్ ॥ 

“ఎ ఫలాని 'సేటవద్విచ్యాక్ కాశాజ్హోలాత్మ గుషయోాః, 

కుళామ శింబీ మథురా వాత పిత్త వారాహిమా॥ 

. [వతివదార్దము : "మామ == మినుములు; స్ని గ్గః = =న్ని గ్టముగ నుంజును; 1 

బల్ల=ాబిలకరము; ్ ఞేమృడాకఫమును;. | మృల.== మలమును; పి త్తకరఃడాపి త్రఘును. 

వృద్దిపొందించును; _ నర౭= శరీరమంతటను.. క్రీ ఘముగ . వ్యాపించును; గురు దా 

గురుత్వమును. చేయును; ఉష్ణః2ఉప్టముగ _ నుండును; అనిలహా=వాతమును 
హరింప జేయును; స్వాదుః =మథురముగ నుండును; కు కవృద్ది= =ాశుక్రమును 

వృద్ది పరచును; "విశేకకృత్ = శు (క్ర స్రావమును “వేయును; కాశాల్డోలాత్ళ 

గుష్తయోో జ కో కాణ్లోలా అను తృణ ఛాన్యము శక. గినియ, దూలగో వెల 

పీనయొక్క: ఫలాని డవిత్తులను? మోషవేత్ జ మినుములతో సమానమైన గుణము 
గలవిగా; వద్య్యూత్ =తెలుసుకొనవలెనుః: కుళొమశింబీ=కుశా (మై. $ంవీభాన్యము; . 

మధూరా=కమథుర రసము గలదా“ చూాతపీ త్రహరా =ధాతపి తముఠలను నళింప - 

జేయును; హిమా = శీతల్వమెనది, : 

తాత్త్సర్భుమ: ? మినుములు న్నెద్ల గుణమే. గలిగి యుండును. శరీరమునకు 
ఖలమున్లు చేకూర్చును: క ఫమును "మనమును . “పి త్మమ్లున్లు వృద్ధి, ఫొందించును, 
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శరీరమంతట ' శ్మీఘముగా వ్యాపించును. గురుత్వమును చేయును. 'ఉన్ణమును 
వేయును. వాతమును పహారింషచేయును, మథురముగ నుండును. కు|క్రమును 

వృద్ది పరచును. 'శు[క(సావమును కూడ కలిగించును. కాకొండలాయను తృణ 
ధాన్యము, దూలగో వెల వీని వీజములు మినుములతో సమానమైన _ గుణము 
గలవిగా నుండును. కుశా మ కింబీ ధాన్యము మథుర రసము. గలది, వాత 

వి త్తములను నశింపచేయును. శీతలమెనది. రాలా 
న 

కిలోల : మినుములు స్నిగ్ప త్వాది గణములను. "గలిగి, "యుండును. 

మలం=ాపురీవమని యర్థము. శుక్ర వృద్దిని. కు[క్రసా%వమును కలిగించును. . 

కాశాణ్లోలావకటభిరి యని యర్థము. కుశా[మ శింభీ యనగ శింబీ ధాన్యము. 

మూ మథురాళ్ళీకలా సర్వో బల మ్మా రూతణాత్మి కా? 

స్నేహ ధ్యా బలభిర్భో ఆ్యా వీవిధాళ్ళింబి జాతయః॥ 

(వతివదార్భీయు : వీవిధాః =పలువిధములై న; శింబిజాతయః = శింబిధాన్య' 

జాతులు; మధథురోః == మథుర రసము గలని; శ్రీతలాః =శీతల మైనవి; గుర్వ్యుః వ: 
గురుగుణము గలవి; బలఘ్నర్థః =బలమును డీణింస - ."జేయునవి; రూక్షణాతిగ్ది 

కాః=రూతగుణము = గలవి; న్నే వాధ్యాః అధిక మైన స్నహాగుణము గలవి; 

బలభిః=బలవంతులచేత; భోజారః=ాభుజింపదగినవి. - 

తాత్సర్భ్యుయు : వలు విధములైన కింవీ జాతికి చెందిన థాన్య విశేవములు 

పాయికముగ మథుర ఈనముగలిగి శీతలముగా నుండును. గురుత్వమును ,రూక్షత్వ 

మును కలిగియుండును. _ స్నిగ్గగుణమధికముగా కలిగియుండును. కాన ఈ. శింబీ. 
ఛాన్యములకు సంబం ధించిన- సళ పాళములను బలవంతు లె. న మానవులే భుజింప 

వలను, FF - - 

కోలిలేఖ : ఈ (పకరణమున చెప్పబడని శింబీ ఛాన్యములను గురించి 

సామాన్యముగ చెప్పబడుచున్నది. పలువిధములై- న లింబీ ధాన్య జాతులు మధుర 

రసమును గలిగియుండును. శీతలమెనవి. గురుత్వమును గలిగియుండును. బల 

మును హరించును. -ఆళింబీ ధాన్యములు మిక్కిలి స్నేవహామును గలిగియుండుట 
వలన బలవంతులైన మానవుల చేతనే భుజింపబడవలెను కాని దుర్చలులు ఈ 

పప్పు ధాన్యమును అతిగా భుజింపరాదు. ౨. 

మూః స్నిగ్గో తిక కటుకః కషాయ మధుర సి సిలకి | 

Fe లాం మేధ్యః శేశ్యో గురుర్వర్గ నః స్పర్శ ts: ౬నిలాపవాః ॥ 

= అల్ప 'మూ]|త్రః కటు పా మేధాగ్ని కఫ పి పిత్రకృక్ [ఆ 

కృష్ణః (ప్రశన సమను శుక్ష నమను చారుణః। . [= 

+ (తివదార్థ ము: ; ._ తిలః=నువ్వులు, స్నిద్దోష్టు నా =న్ని గగుణము, ఉప్ల 

వీర్యము గలవి; తిక్తళటుకః రాతి కృరసఘు, శటురసము. గలవి; కషాయమధురఃడా 
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కషాయ, మథుర రనము గలవి; 'మేధ్యః = బుద్దిబలమును సెంపొందించును; 

“కేళ్యః ౫ వెం డుకలకు మంచివి; గురుః = గురుత్వమును గలిగించును; వర్ణ్యః == 

వర్ణము (పసాదించును; స్పర్శశీతః == తాకిన యెడల చల్లగా నుండును; 

అనిలావహాః = వాతమును హరించును; అలృమూ|తఃవస్వలృముగ మూత 

మును వెడలించును; పాశేకటుః=ాపాకమువలన కారముగా నుండును; 

'మేధాగ్నికఫపి త్రక్ళత్ = బుద్దిని, జాఠరాగివ్న్వని కఫమురు, పిత్తమును, వృద్ది 
పొందించును; కృప్థః=నల్ల నువ్వులు; [ప్రశ _స్లఃడమిక్కిలి (పశ స్తమై నవి; 

తమను =ావానికంళు; శుక్ల ౩= తెల్ల నువ్వులు కొంచెము నికృష్ట్రమైనవి; తమను 

అరుణఃడాదానికంెకు ఎజ్జనువ్వులు నికృష్టమైనవి. 

తాత్సల్భూయు : నువ్వులు స్నిగ్గముగ, ఉన్హముగ, చేదుగ, కటువుగ, 
వగరుగ, మధురముగ నుండును, చర్మము, కేశములు, శుక్రము వీనికి హితము 
చేయును, గురువుగ నుండును, శీతల మైన స్పర్శ గలవి. వాతమును హరింప 

"జేయును. న్వల్పముగ మూత్రమును వెడలించును. పాకము వలన క్రటువుగ 

నుండును. బుద్ది, అగ్నిదీపనము, కఫము, పిత్తము వీనిని గలుగ జేయును. నల్ల 
నువ్వులు. మిగుల (వశ _స్తమెనవి, వానికంశు తెల్ల నువ్వులు కొంచెము నికృష్ట 

మైనవి. వానికంు ఎబ్లనువ్వులు నికృష్టమైనప్, నువ్వులు (పధానముగ నూనెకు 

ముఖ్య కారణము, నువ్వులలో జిగటగుణమును, శింబీ ఢాన్యమునకు స్వభావ 
మయిన సా్వదుగుణములున్నవి. 

_ -శోళిలేఖ ; నువ్వులు స్నిగ్గత్వాది గుణములను గలిగి యుండును. తిక్తాది 
రసములు వాటిలో నుండును. కటు విపాకముగలవి. - స్వల్పమూతమును 
చేయును, బుద్దిని పెంపొందించును. జాఠశాగి్న నివృద్ధిపరచుము, -కఫ పిత్తములను 

చేయును, మేదా= (దజ్ఞా, నువ్వులలో నల్ల నువ్వులు (శొష్టృమెనవి. వాటికంకు 

తెల్లనువ్వులు కొంచెము గుణ హీనములుగా నుండును. అెల్లనువ్వుల కంళు 
ఎలు నువ్యులు మరికొంచెము గుణహీనములుగా చెప్పబడినవి, - 

మూ॥ స్నిగ్గామా స్వాదు తికోష్టా' కఫ విత్ల కరీగురుః। 

దృక్ శు కవ్శాత్ కటుక "పాశే తద్వళ్ వీ*ీం కునుంభ జమ్! 

(వలివదార్థమా : ఉమా=అగసి విత్తులు; న్నిగ్గక=ాజిగటగ నుండును" 

స్వాదుః=మథురముగ; తికోష్ణా = చేదుగ. ఉస్థ్రముగ. నుండును; కఫపి.త్తక రీ == 
కఫమును, పి త్తమును చేయును; . గురుః జై గురుత్వమును కలుగ చేయును 
దృక్ నే | తద్భుష్టిని; కు|క్రహ్మృ త్ కు కమును నశింపచేయును; ప్రాేకటుః = 
పాకమువలన కటువృగనుండున్ను; కుసుంభఖం బీజం =ాకుసుము విత్తులు; తద్వత్ = 
అగసితో తుల్యమైన గుణము గలవి, - 

వల తాత్ఫప్యుయు : అగసి విత్తులు .:జీగటగ యభథురముగ శేదుగ -ఉప్ట్రముగ 
నుఇణ్లున్ను. కఫము, ది త్రము, గుకుత్వము' పేనిన కలుగ చేయును, సేతదృ్భష్టిన్లి, - 
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శు(కమును పినిని నింవకేయును. పాకమువలన కటువుగా నుండును. కుసుమ 

విత్తులు అగసితో తుల్యమైన గుణము గలవి, 

కలిలోఖ : అగసి విత్తులు జిగటగ నుండును. ఉప్టవీర్యము గలవి. కటు 

విఫాకమును జెందును, అగసి విత్తుల వలెనే కునుంభ వీజ ములకు కూడ గుణము 

లుండును. 

మూ॥ మోషో౬ఒ[త సక్వేష్యవరో యవక శ్ఫూక జేషుచ! 

నవం ఛాన్య మఖిష్యింది చేకర్టం శకేజారజం చ యత్ ॥ 

లఘు వర్ణోషితం దగ్ధ భూమీజ స్థలసంభవమ్। 

శిఘ జన్మ తధా సూప్యం నినషం యుక్తి భర్చిత మ్! 

ఇతి శింబి ధాన్య వర్గః॥ - 

 (వతివదార్థము : అ|తసక్వేషుాశింలి ఛాన్యములన్నింటిలో; మాషః= 

మీనుములు; అవర$=| శేష్షమెనవికా వు; చ=ైమరియు; శూక జేషు=కూక 

ధాన్యముల యందు; యవకః =యవలును; అవర? = |శహ్హ్షమెనవి. కావు; నవం= 

నూతనమైన; ధాన్యం = ధాన్యము; 'నేక్య్ళం == ఎక్కువ నీళ్ళుగల; ఎెకేచారజంచ 

కేదారములలో పుట్టిన ధాన్యము; ఆభిష్యుంది = వా కఫమును _ వృద్ది చేయున సు; 

వర్షోషితం సంవత్సరము పాతబడిన ధాన్యము; దగ్జభూమిజం వద గ్గభూమి 

యందు జనించివయు; స్థలనంభవమ్ = మెట్ట భూములలో వండు ధాన్యము; 

కీ ముజిన్మకాత్వరగా పాకనునకు వచ్చు ఛాన్యము; తథా = అక్ష; నిస్తూవం=ా 

పొట్టు లేని, యు క్రిభర్జితమ్ =యు క్రిపూర్వక ముగ భర్ణనము చేయబడిన; ;సూప్యం=ా 

పప్పు 'దాన్యము; లఘహలఘవుగా నుండును, 

తాత్సర్భూము : శింబీ ధాన్యము లన్నింటిలో మినుములును, శూక 

'దాన్యముల యందు యవలును (శేవ్ష్యమెనవికా వు, కొత్త భాన్యములు 

కఫమును వృద్ది నొందింయను. సంవత్సరమునకు. స్. బడిన థాన్యములు అఘవులుగ 

నుండును. దగ్గ భూమియందు జనించిన ధాన్యములు లభఘవుగ. నుండును, -. - 

కల 
అని కంచ ధాన్య వర్షము ముగంపబడినది. 

లోలిలోఖ : కింబీ ధాన్య వర్గమునందు మినుములు మాత్రము శేవ్షమైనవి 

కావు. శూర. ఛాన్యములందు యవలును గేష్షమెనవికావు. _వంవత్సరమునకు 

లోబడిన కొత్త ధాన్యము కఫమును వృద్దిచేయును అనగా " - 'సోతస్ఫులలో " 

(దవమును పుట్టించును. -అశ్లు ఎక్కువ నీళ్ళు విల్వగల కుల్యల యందు పుట్టిన 

ధాన్యము గూడ _ .పోతమ్సులలో 41దవముము' పుట్టించును. . ఉదక . రహితమైన . 

కేడాళముల యందు పుట్టిన. థాన్యుము, :కాల్చివ భుంమియందు పుట్టిన ధాన్యము 

1సంజ - పాతబడిన” ధాన్యము, లఘగుఆము గల్లి యుండును, అనే. పొట్టుశేని. . 

జఇవలు "మొదలగు .వావస్టములు,: త ప్రరగా. వచక్షమగు _ ధానర్థములు.. లఘగుణము. ' 

గలిగియుండును, అని ఖింలీ ధాన్యవర్గము సమా _ప్పము చేయబిడినది, 

_ 
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మూ॥ మండ వేయా విలేపనా మోరనన్యచ లోఘవమ్!... .-..-. .. 

యశథావూర్యం శ్లివ, క్ష నృత మండో వాశాఏ లోమనః। 

తృడ్లాని దోష శేషన్న 8 పాచనో ధాతుసామ్యకృత్। =. 

[సోతో మార్గవ కృత్ 'న్నేదీ సంధు; క్షయతి శానలమ్॥. 

(వతివదార్థము : మండవేయా విలేపీనాం=మండమును, ఢీయము; 

విలేపియును: చచామరియు; ఓదనన ర్య అన్నమును; యఖథాపూర్వం పూర్వ 
పూర్వము, (అనగా అన్న ముకం విలేవి, చానికంచు పేయము, చానికం“ు 
మండము), లాఘవం =లఘవుగ నుండును; త|త = వాటిలో, మండః = 

మండము; శివః == హితకరమెనది; వాతానులోమన; = వాతమునకు అనులోమ 

గతిని గలిగించును; తృట్ దప్పి; గ్లాని == బడలిక; దోష శేషమ్న:ః దోష 

శవము వీనిని బోగొట్టును. (వమన విరేచన కరశ్రిలను చేసికొనిన వానికి శేషించి 
యుండు దోవము), పాచనఃవ జీర్ణ కారి; ;ధాతుసామక్భృత్ = =వాశాది ఛాతువు 

లకు సమత్వమును కలుగజేయుము, స్వేది= చమలును బుట్టంచును, .. అనలం 

నంధుకయతి =అగ్ని దివనమును'- చేయును. * Tr er 

తాళ్ళర్యేయు : మండము, వేయా, విలేప, అన్నము, ఇవి యథా 
పూర్యముగా లఘవుగ నుండును. వానిలో మండము హితక్రరమెనది. వాతము" 
నకు అనులోమ గతిని గలిగించును. దప్పి, బడలిక దోన శేషము వీనిని బోగొట్టును.. 
జీర్ణ కారి, వాతౌది ధాతువులకు సమత్వమునిచ్చును, పోతస్సులకు ' "మృదుత్వ 

మును కలుగ జేయును. చెమటను బుట్టించును. అగ్ని దీపనమును. చేయును. 

సికె శ్రే ర్విరహితో మండః వేయానిక్థనమన్వితా 

ఘన న్ా విలేపీ పస్యా ద్య'వా గూర్విరళ (ధవా 

అన్న కణములు లేకుండా కాచబడినది మండమనియు, కొంచెము. 
మెతుకు లుండునటుల కాచబడినది సేయ మనియు, విశేషముగ. -మెతుకులుండు 
నటు ల" కాచబడినది విలేపి యనియు, _ .కేటగా కాచబడినది యవాగువనియును 
ఇప్పబడినది.. ee 

శొంకి,సిప్పరి, దానిమ్మ, నరిపేలొలు. వీనిలో. నుదకము ర్చి చక్కగా. . 

$ పలము | దవ్యము, | పస్టముజలము, అర్థ శేషముగా"కా చితరు వాత అందులో: 
'దానీమ్మ పండు రనము రెండు కర్త ములు, "నె ంధవ: లపణము, - కొంకి ... 

ధనియాలు ఇవి దినును .ళొకటింటికి "శాణ్యవమాణము, వరివేలాలు కొండు! 

కర్త ములు, ఈ |వకారము జేర్చి 'మరల కాచి, దానిలో ' పిప్పళ్ళు, ' జీలకల్ట, 
వీని చూర్ణ ర మును దినుసు కొకటింటికి గౌణ ప్రమాణము చొవ్చున గలిపిన చేయ 
మనబడును. క. వ. . 

oe సా 
హే 
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కణిలేఖ : ఛాన్యముల యొక్క న్వరూపము చెప్పబడినది. సంయోగ, 

“సంస్కార, |పమాశణాది విశేషములచేత, గుణాంతరాధానము చెప్పబడినది. 

అందువలన ఆ విజ్ఞానము నాకళించుకొనుటకు కృృళాన్న వర్గ. _మారంభించు 

చున్నారు. తక్కిన విషయములు తాత్స ర్యాంశములు, 

మూ తుత్తష్ణా గ్లాని చార్భల్య కకిరోగ జ్వరాపవో! _ 
మలానులోమనీ పధ్యా జీయా దీపన పొాచనీ॥ 

విలేపీ గావాణీ వృద్యా తృష్తాఘ్నీ దీవనీ హిళా! 

[వణాకి రోగ సంళున్ధ దుర్చల 'న్నీవా పొయినామ్॥ 

(వతివదార్జ ము * వేయా == పయ (గంజి), క్షుత్ = ఆకలి; తృష్టా = 

దప్పి; గ్రాని== ఆకలి దప్పుల వలన గలిగిన బడలిక: చెర్చల్య == దుర్చలత్వము; 

కుడురోగచాకడుపు నొప్పి; జ్వరాపహాడాజ్వరము వీనిని వారింపచేయును; 

మలానులోమనీ=-వాతాదులను తమ తమ మార్గములందు సంచరించునటుల 

చేయును; వథ్యా=ళరీరమునకు హితకర మైనది; దిపన పాచఛనీవదీవన పాచనము 

లను "చేయును. 

= విలేపీవావిలేపి యనునది; (గాహిణీ=2మలమును గట్టిపరచును; వ్యాచ్యా = 

హృదయమునకు మంచిది; తృష్టాఘ్నీ హదప్పిని. వారింపచేయును; దివనీ= 

అగ్నిదిపనమును చేయును; హితాహవథ్యమైనది; (వణ=ా[వణము; అమిరోగ= 

నేత రోగములు గలవారికి; నంశుద్ద = చేహళుద్ధి చేసికొనినవారికి; దుర్చల= 

బలము లేనివారికి; స్నేహపాయినామ్ =స్నేవాపానము చేసిన వారలకున్నూ ; 

హిశా=హితకర మెనది. 

=. తాల్పర్పూము ; పేయ యనునది ఆకలి దప్పి బడలిక దౌర్బల్యము, 

కడుపునొప్పి, జ్వరము వీనిని పోగొట్టును. వాతాదులకు అనులోమ గతిని 

కలిగించును. శరీరమునకు హితమును. అగ్నిదీపనమును, జీర్ణ మును - గలుగ 

"జేయును. స 

విలేపి యనునది మలమును గట్టిపరచును. హృదయమునకు మంచిది. 

అగ్నిదీపనమును కలిగించును. (వణములు గల వారికి, నేత రోగములు గల 

వారికి, 'దేహాళుద్ది "జేసికొనిన వారికి దుర్చలమైన శరీరము గలవారికి, హితమును 

కతిగించును.. | _ - . ' . 

లేఖ : సేయ, తుధాదులను హారించును .విలేపిక, నంగాహిణీ, దీవనీ, - 

[వణాదులకు హితకర మెనట్టిది. సంశుద్దః =క్ళత వమన .వినేచనః. 

మూ సుధథెత౩ః (పసృత।ః స్విన్న న్యృకోష్మా చేదనో లఘః+ః।_- 

. .యశార్నేయోవధ శ్వాధ సాధితో భృష్ట తండులః॥ 

విపరీత గురుః శీర మాంసాదై ్య్యర్యళ్చసాధితః! " 

ఇతి (ద్రవ్య (కియా యోగమానాదై బ్రసుర్వమౌది శేత్ ॥ 
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(వతిభదాౌర్దము : నుధౌతః == చక్కగా బియ్యము -కడగబడినదియు! 
స్విన్నః = చక్కగా వండిన దియు; (వన్ఫతః = గంజి వార్వుబడినదియు! 
త్యకోషా పనుఖోష్ణముగ నుండునదియునగు; ఓచనఃవాఅన్నము; అఘముః౫ 
లఘు వుగ నుండును (శే ₹లికగ నుండును); యః యే అన్నము; ఆగ్నే యావధ- 
క్వాధ సాధితః=ఆగ్నాయ (దవ్యములై న శుంఠ, చి|తమూలము మొదలగు 
వాటితో సిద్దము చేయబడిన కషాయముతో సిద్దము చేయబడినది; లభుః=ా 
మిక్కిలి శేలిక్రగ నుండును; భ భృష్టతండుల; = వేయించిన బియ్యముతో చేయబడిన 
యన్నము; వివరీత్రః=విపరీత్తమెన; లఘఃహాలఘవుగ నుండును; తీరమాంసా 
వై్ఫాాాటీరము, మాంనము “మొదలగు వాటితో; సాధితః =తయారు చేయబడిన; 
ఓదవః == అన్నము; గుకు? = గురుత్వమును చేయును; ఇతిడాలఅని; ద్రవ్య [కియా 
యోగ మానాడె వ్య! = (దవ్యము, [కియ, సంయోగము, పరిణామము మొదలగు 
వాటితో; సర్వం = నమ_స్త సము; అఆదిశేత్ == తెలునుకొ 'నవలయృను, || 

తాత్గర్భయు : చక్కగా బియ్యమును కశిగి పాకము చేసి గంజి వంచి 
గోరు వెచ్చగ నుండు అన్నము లఘవుగ నుండును. ఆగ్నేయ (దవ్యములై న 
శొంఠి చిత్రమూలము మొదలగు ఓషధులతో కషాయము. తయారుచేసి, ఆ 
కషాయముతో వండిన అన్నము మిక్కిలి లఘసన్సగ నుండును, “వేయించిన 
బియ్యముతో వండివ అన్నము చాలా శేలిగ గుండును. ఇటుల (దవ్యము, 
(కీయ, నంయోగము, వరిణామము, జాంగలాది దేశ భేదము వీనిచే నమ _స్తమైన 
అన్న చేయాదుల యొక్కయు, గురులాశువములను 'తెలునుక్రొనవలయును. 
రక్త శాల్యాది థాన్యములచే చెయబడిన అన్నము లఘతరమెనది. యావకాదుంచే 
సిద్దము చేయబడిన అన్నము గురుత్వమున కలిని యుండును, ఇది 
(దవ్యముచేత సంభవించును, 

శూల్య మాంసాదులు అభవులు, ఇది సంసా! గారముచేత సంభవించును. 
చితకాది కషాయములతో సిద్దము చేయబడిన అన్నము అతి లఘవుగా 
నుండును, ఇది సంయోగము తే ఏర్పడును, జాంగల దేశమున ఫలించిన 
బియ్యము లఘవు. ఇది 'దెళ భేదమున కుదావారణము. 

లఘు గురు పదార్థముల యొక్క వై పరీత్య మైన సంయోగము" వలన 
థాన్యాది పాకములలో విశిష్టత ఏర్పడును. ఇది వరిణామముచేత _. తెలియ 
వలయును, - ma 

కోలిలోఖి * అన్నము ఊమో్మ = జావమ్పః (జలభాగః): గురుత్వమునకు. 
కారణము, ఎక్కువ వెడి, మిక్కిలి శీతము రెండును నీక్నేథములు. అనేక విధ 
న. కల్ఫించిన అన్నము యొక్క గురు లాఘనములను తెలుసుకొన 

శన కాత ఖో 
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మూ! కువ ళొం వారి ముకోనేోం శుద్దో నాం శుద్ది కాంత ణామ్[ 

కశ యామ క్షత కన్య తం ధాత్విం(దియాజసామ్॥ 

దృష్టి శ్రవణ వవష్న్యయుర్భల వర్జ్య స్వరార్చినామ్। 

భగ్నవి శ్లి ర నందీ*కాం (క ణినాం వాత రోగణామ్॥ 

_ వ్యాన్యః పధ్యః పరం వ ఖో ఒపృింవాణః 'పీణనోర కః॥ 

(వతివదార్థము : - శమ్యతా ౦ =శుష్కించిన 'వారికి, వాధి ముకానామ్ = 

వ్యాధుల నుండి విడువబడిన “కారికి, శుద్ధానామ్ = వమనాది కరగ్ధలచే. శుద్ద లెన 

వారికి, శుద్ది కాండిణామ్ =వమనాది కర్మలే శుద్దిని కాంతించు వారికి, కళ 

కృశులు, చూమహాబలహీనులు, మతోరస్య = ఉరతత రోగులు, కణ ధాత్వీం ది 

యౌజ సామ్ =ైశాతునులు, ౬౦| దియములు, ఓజస్సు ఇవి తమీణించిన వారికి, 

దృష్టిె=చూపు, (శవణవ= పినుట, వహ్ని అగి, ఆయు= జీవనము, బలవ 

బలము, వర్ష == వర్ణము, న్వరార్థినామ్ స్వరము వీనిని కోరువారికి, భగ్న విశిష్ట 

సంధినామ్ = విరిగిన, వేరె న సంధులు గలవారికి, [వణినామ్ = [వణ రోగులకు, 

వాత రోగిణామ్ = వాతరోగులకు, రసః=మారనము, వరః=|ఛేష్టమెనది. 

హృద్యః మై వాదయంగమమైనది. పధ్యః = ఊపధ్యమై నది. పరం = మిక్కిలి, 

వృష్యుః =వాజీకర మైనది, బ్యృంవాణః = బలియ చెయును, (_పాణనో == తృప్తిని 

కలుగచేయును. 

తాత్స్రర్యమయు ;- శుష్కించిన వారికి, వ్యాధుల నుండీ విడువబడిన 

వారికి, వసాది కర్ణలచే శుద్ద్గులెన వారికి, వమనాది కర్మలచె శుద్దిని 

"కాంవీంచు వారికి, కృశులు, బలహీనులు, ఉరవత రోగులు, థాతువులు, 

ఇంద్రియములు, ఓజస్సు శ ణించినవారికి, చూపుకు (శ వణమును, జాఠరాగ్నిని, 

జీవనమును, బలమును, వర్షమును, స్వరమును విశుద్దముగ నుండునట్లు కోరుకొను 

వారికిని, విరిగిన వేరయినో. సంధులుగల వారును, “| వణములణే బాధపడు రోగు 

లును, వాతరోగులకును, మాంస రసము మిక్కిలి శేష్టమెనది. ఈ మాంస 

రనము హృదయమునకు బాల మంచిది. పథ్యక ర మైనద్. మిక్కిలి వాజీకరమును 
చేయును. శరీరమునకు బలమున్న్మువసాడించును,. మనస్సునకు తృప్తిని 
కలిగించును. | వ్ 

లేఖ ;. రసమనగా మాంసరనము శుష్యాదులకు పధ్యకరమైనది, 
వ్యాధి ముక్తులకు బలమును చేకూగ్నును. వమన విరేచనములు చేయించుకొనిన 

వారికి హితమైనది. చేవాదోవ మార్షవము కొజకు సంశోధనమును కాంటీంచు 

వారికి గూడ మాంస రసము (శేస్తమయినది. 

మూ మౌెర్ల స్త పధ్యః సంళుద్ద [పణ కంఠాతీ రోగిణామ్॥ 

వాశానురోమీ -కాలత్రో గుల్మ తూని (పతూనిజిక్ | 

(వభూతాభ్యన్త నరమలో మావ నూపః పరం. సష్ట్మ్రతః॥ 

(వళివదార్భయు ; మౌద్ద్గగ్తు పెసర కట్టు అయితే, వరళుద్ద వణ 



కీ అహ్టైంగనం[గహ వ్యాఖ్యానము 

కంఠాకీ రోగిణామ్ = విరేచనములకు తీనుకొనిన వారికి, |(వణము, 

గళరోగము, నే(త్రరోగముకలవారలకు, పథ్యః =హితకరమైనడి. 

కాలత్ఞః = ఉలవకట్టు, వాతానులోమీ = వాతమున కగులోమగతిని 

గలుగ "వేయును. గుల్మతూని [వతూనిజిత్ హగుల్టిము, తూని, [పతూని యను 

రోగములను హారించును. (తూని, |పతూని అక్షణము గుల్టరోగ నిదానమునందు 

జెప్పబడును); మాషసూపః మినపపప్పు; పరం మిక్కిలి; (పభూతాభ్య నర 
మలః అభ్యంతర మలమును మిక్కిలి ఎక్కువగా వృద్ది పరచునని; స్మృతః= 

చెప్పబడినది. 

తాల్ఫ్ర్భంము ; పెసర కట్టు వమన విశచనములకు తీనుకొనిన వారికి, 
వణము, గళరోగము, న్నేత రోగము గలవారికి మిక్కిలి హితకరమైనది. 
| అర్జ్వాధిక [(పమాణము గల జలములో ెండు పలములు పెసర పప్పును వేసి 
నాల్గవ పాలు మిగులునట్లు కాచి కవ్యముతో చిలికి వడియగట్టి దానిలో 
దానిమ్మ పండు, _న్తెంధవ లవణము ళొంఠీ, భనియాలు, వీని చూర్ణము 

దినుసొకటింటికి క్రర్తము (ప్రమాణము చొప్పునను పిప్పళ్ళు, జీలక్యర, పీని 

చూర్ణము (ప్రక్యేకము శాణ |పమాణము చొప్పునను గలిపి సిద్దము చేయబడినది 
పెసర" కట్టు అనబడును. | ఉలవకట్టు వాతమునకు ' అనులోమ. గతిని గలుగ 
చేయును. గుల్టము, తూని, (వతూని అను రోగములను శాంతింప జేయును, 
మీనపప్పు ఆభ్యంతర మలమును ఎక్కువగా వృద్ధి చేయుకు. 

వలిలేల : “పెసల కట్టు రసము నిరాగ్చింన ఎయూషమన బడును. సంశుద్దు 

లకు పధ్యకర మైనది. ఉలవకట్టు వాతమున కనులోమ గతిని కలిగించును. తూని, 

(పతూని అను వ్యాధులు గుల్మ నిదానము నందు చెప్పబడును, మామ సూపము 

మలమును వృద్ది పరచును. ళ్ 

“మూ! ఖల కాంబకి కె వాదే ఛేదినే స్వాపి ధానుగే"! 

పికి శేన రన_స్త|త యూపో ధానె ఏః ఖళః ఫలై£॥ 

మూలై శ్చ తిలకలా్క్టామ్లు [పయః పాంబళికః ప్మృతః। 

వైయాః కృ తాకృ తా సేతు 'స్నేవ*దియుత వరి తాః॥ 

అల్ప మాంసాదయ। న్వచ్భా దకలా వణికాః స్పృతాః! 

(ఏతివదార్థము ; స్వాషధాను గౌ = = జొవధములతో "జేర్చి సిద్దము చేయ 

క&డిన, ఖీల కుంబీళిశే= ఖలము, కాంబళికము అను నీ శెరీడును, 'వృశక్యే= 

వాదయమునకు హిత్రక్లరమైనవి. శేదినే=ాఛేదకములు. తత్రడావీటిలో, పి? 
తేన=-మాంనముతో జేర్చి ; సిద్ధము “"జేయబడినది.  రనచరసము, దల 

ముద్దాది ధాన్యములతో సిద్దము * "జేయబడినది; మూషః=మూషము ఫలై. 

ఫలముల చేత, మూల కై శృవా వేళ్ళ చేతను సిద్దము చేయబడినది. ఖలః=ఖలము, 

తిలక లాామ్ల పాయఃజానువ్యుల కల్యుము, పులిచింత పీస్తచే సిద్ధము చేయబడినది, 
mre yy, 



ఏడవ అధ్యాయము - EY. 

శకాంబళికః = కాంబళికమనీి, సర్హృతః చెప్పబడీనది. కృతాక్ళళాః= కృతము 

అకృతము లేతు =ఈ రెండయి తే, స్నేహాది యుత వర్టితాః =|కమముగా స్నేవోదు 

లమ జేర్చి సిద్దము చేయబడినది (కృతము), స్నేహోదులను 'జేర్పుకుండా సిద్దము 
చేయబడినది “(అక్షృతము), కేయాః = తలునుకోొనదగినవి, అల్బు మాంసా 

దయః =న్వల్ప మాంసాదులతో సిద్దము చేయబడినది, స్వచ్చాః= హస్వచ్చమైన 

దానిని, దకలా వణికాః=దక్లలా వణికముగా, స్మృతాః = చెప్పబడినది, 

- తాత్పర్యము : జొవధములతో జేర్చి సిద్దము చేయబడిన ఖలము, 
కా బళికము అను నీళండును వాదయమునకు హితకరమైనవి. మాంసముతో 
జేర్చి సిద్దము జేయబడినది రసమనబడును. ముచర్లాది ధాన్యములతో సిద్దము 
చేయబడినది యూవమనబడు.ను. ఫలములు, వేళ్ళు వీనితో సిద్దము చేయబడి 

నది ఖలమనబడును. నువ్వుః కల్కము, వులిచిత వీనిచే సిద్దము చేయబడినది 

కాంబళిక మనబడును. వీనిళో 'స్నేహోదులను జేర్చి సిద్దము చేయబడినది క్షత 
మనబడును. “స్నేవోదులను "జేర్చుకుండా సిద్దము చేయబడినది అకృుత మన 

బడును. స్వల్పముగ మాంసమును, న్వల్పముగ శుంరీ, మొదలగు (దవ్యము 

లమ జేర్చి పిసికి తేటగ సిద్దము చేయబడినదిదకా లవణికా యనబడును. ఇటులనే 
యూషము నందుగాని, లేక ఖలాదుల యందుగాని స్వల్పముగ శాన్యమును 
లేక్రమూలాదులను జేర్చి సిద్దము జేయబడినదిగూడ దకలా వణికాయని జెప్ప 

బడును, 

భలీలేఖ : ఖల, కాంబళికము రెండును, వాదయమునకు పధ్యకరములు 

సంస్కరింప బడుట చేత జొషధ గుణములతో కూడి యుండును. మాంసముతో 

సిద్దము చేయబడినది రనమని వ్యవవారింప బడుచున్నది. ముగ్గాది ధాన్యములచేత 
సిద్దము చేయబడినది యూషము. ేగువండ్లు మొదలగు ఫలములచేత సిద్ధము 
చేయబడినది ఖలము వేళ్ళశత్క, తిలక ల్కాదుల చెతసిద్దము చెయబడిది, మరియు 
దానిమ్మ మొదలగు పండ్లవలె పుల్లగ నుండునది. కాంబళికము న్నహాదుల చేత 
భర్దనము చేయబడినది (వెన ంచినది) కుంళ్వాాదుల చేత సంస్కరింప బడినది 
కృతము. 

సేవా సంబంధము 'శేనిది అక్ఫోతము, 

స్వల్పమైన మాంసము చేత స్వల్ప |[పమాణముగల కుంఈాగ్టదుల చేత 
చేయబడినది, నిర్మలమైనది దక లావణికమని చెప్పబడుచున్నది. 

మూ విద్యాద్యూమే రసే నూజే శాశే చైవోత్త రో త్తరమ్॥ 
గౌరవం తను సాంబామ్ల స్వాదు"మ్వేసు పృథక్ తథా! 
తిల పిణ్యాక వికృతిః శుష్యుశీకం విరూఢకమ్॥ 

చాండాకీ వటక ౦ దృఘ్నం దోషలం గ్రపనం గురు! 

పర్చటా లభవో రుభ్యా లఘీయాన్ జారపర్చటః॥। 



ల0 అష్టాంగ సం|గహే వ్యాఖ్యోనము | 

(వతివదార్జము: యూే=యూషము,ర సే=రనము,నూసే= నూపము 
శాకేాశాక ము, ఉ_త్తరమ్ జ త్తరో త్తరముగా, గౌరవం ఊగుకువుగా, విద్యాత్ = 
తెలుసుకొన వలయును, తథావహఅన్షై, పృథక్ డావేరువేరుగ, తసుహపలుచన 

కంకు, సొం[ద= గట్టియు, అమ్ష=పులుపుకంకు, స్వాదుషు=తీపి, పమ= 

పిటిలో, గౌరవమ్ =గునుత్యమును, విద్యాత్ = తెలునుకొన వలయును. 

- తిల పిణ్యాక వికృతిః = శెలకపిండి, నవ్వుల వికారములు, శుష్క 
శాక్రం = ఎండిన, కూర కాయలు, విరూఢకమ్ చిగురించే కూరలు, శాండాకీ = 
శాండాకీ, వటకండావటకములు, దృష్టిని చెరచును, దోషలం =వాతాది దోషము 

లను (పకోపింపచేయును. _గ్లవనండాబడలిక నిచ్చును. గురుడాగురుత్యమును 
చేయును. వర్పటా=వర్చటమనునది, లఘవః = లఘవుగ నుండును, రుచ్వాాఃడా 
రుచికరముగా నుండును. జారపర్పట। = వారపర్పట మనునది, లఘీయాన్ = 
లఘువుగ నుండును. 

తాత్న్రర్భూము : యూవమున కంచు రసము, రొనమున కంక, నూపముి 
సూవమున కంబ శాకము గురుత్వమును కలిగియుండును. అక్ష్ర పల్చగా నుండు 
పదార్థమునకం శు గట్టి పదార్థము, పులుపు వస్తువుల కంశు మథుర పదార్థములు 

గురువుగ నుండును, - .. 

తెలక్ర పిండి, నువ్వుల వికారములు, ఎండిన కూరకాయలు, చిగురించే 
కూరలు, శాండాకీ, వటక్రములు ఇవి ఉప్పములను [పకోపింప చేయును, దృష్టిని 
చెరచును. బడలిక నిచ్చును. గుకుత్వమును చేయును. పర్పట్ మనునది అఘవుగ 
రుచికరముగ నుండును, 

తెర పర్పట మనునది మిగుల లఘవుగ నుండును. 

కోళిలోఖ : యూవ రన నూవ శాకములు, ఉ తరో తరము ఒక దాని 
కన్ననొకటిగురువుగ తెలుసుకొనవలయును, |దవ్యగుణ సొమ్యతకలిగ యున్నప్ప 
టికిని, సంసారాది విశేషము, అచట (పధానములుగా పరిగణింప ' వలెమ, 
తను సాంద్ర ఆమ్ల మధుర విషయములలో గూడ ఉత్తరో త్రరము వేరుగా గోవ 
మును (గ్రహింప వలయును, పలుచుగానున్న రసపములకంను గట్టగానున్న రన 
ములు గురువులు, పులుపు ద్రవ్యముల కంకు మథుర (దవ్యములు గుకువులు, 

మూ॥ వాద్య దృష్ట్యా రుచీకరా గుర రాగవో పాడ వాః। . 
(పీణనా [భమ తృట్ ఛర్జి మద మార్భా (శ్రమచ్చివః॥ 
త్బట్ ఛర్చి-_ శ్రమ నున్మంధథః, శీత సృదో్యోదల ఈదః। 
(పమేహా తయ కుష్టాని నచ న్యుర్మ ంథ పాయినః। 
రసాలా బృంహణీ వృష్యా స్పిగ్దా బల్యా రుచ్మిపచా। 
[శమ ఊుత్ కమ తృట్ వారం పానకం [పీణనంగురు। 
విష్టంభి మూత్రలం హృద్యం యథా (ద్రవ్య గుఖంచతథ 1 
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(వతివదార్థ ము *- రాగపాడవాః దా రాగషా డవములు, పహ్యాదయమునకు 

తృప్పినిచ్చును, వృష్యాః = శుుకమును వృద్ధి చేయును, రుచికళ?ః రుచిని 
బుట్టించును, గురవః=గురువుగ నుండును. (సీణనాః = తృ ్తినిచ్చును, (భమ, 
తృట్ ఛర్షి మద మూర్భా |శమచ్చిదః=ా|భమ, దప్పి, వాంతి, మదము, 

మూర్చ, | శమ పనిని హారింవ జేయును. 

మంధపాయినామ్ = పిండిని నీళ్ళలో కలిపి |తాగిన వారికి, తృట్బర్టి 

(శమనుత్ =దప్పిని, (శమను, వాంతిని బోగొట్టును; ల్ =ాచల్లగా నుండును. 

నదోోోబల [పదః వెంటనే బలమును చేకూర్చును. (వమేహా, క్షయ, కుష్టాని= 
(ప్రమహము, త్రయము, కుష్టము అసునవి;నమ్యుః == ఉండవు (నశింవ చేయును.) 
రసాలాడారసాల, బృంహాణీ శరీర పుష్టి, వృష్యావశు క్రవృద్ది, స్నీగ్రాడాన్నిగ్గము, 
బలా౧డ=ాబలము, రుచి|వడా=ైరుచి, వీనిని వుటించును. ఫ్ ' క్ 

పానకండాపానకము,[శమడా[శమము,తుత్ = అకలి,తృట్ దప్పి, క్షమ 
హారమ్డబడలిక, వీనిని హరించును. | ఏణనండాత్భ ప్తినిచ్చును. గురు వ గుడు 

త్వమును చేయును. విష్టంభి=మలమును బంధించును. మూ[తలం=మూ త్రము 
నధికముగ వెడలించును. హృద్యం పహ్యాదయమునకు హితమెనది, 

యథా (దవ్యగుణం =వన్తు గుణానుగుణముగా, తతొ =దానిని, జాత 

వ్యమ్ = తెలుసుకొన దగినది. 

తౌత్ఫర్మూయు : రాగ షాడవములు శు కమును వృద్ది చయును, రుచిని 
కఠిగించును. గునువుగ నుండును, తృ_ప్ప నిచ్చును. (భమ, దప్పి, వాంతి, 

మదము, మూర్చ, |శమము వీనిని హరింప జేయును, 

నీళ్ళలో కలిపి నత్తుపిండిని తాగిన యెడల దప్పి, వాంతి, [శపు, వీనిని 
నళింవ జేయుకు, చల్ల గా నుండును. వెంటనే బలమురు (పసాదించును, మంధ 
మును పానముచేయు వారికి. (ప్రమేహము కయ, కుష్పురోగము నశించి 
పోవును. ఈ విషయము చ॥ నూ॥ 25వ అధ్యాయమునందు మరియొక విధముగ 
చెప్పబడినది. 

రసాలా ((ఏఖండము) బలమును, బాబీక్రరముగనుు, జిగటను గలిగం 

చుసు. రుచిని బుట్టంచును. 

రసాలా చేయు పద్దతి 

వస్తే? బద్దావ్రజధ గలితం దధి ద్విపస్థ మానక మ్। 

తస్కిన్ ఘృతం మాఠికంచ (పశళ్యకంచ పలం సల! 

నిత ష్య శర్మ ఛాం తగి నాని కాద్వితయం తథా! 

నాగ కేసర మేలా త్వక్ పత్రం తానుల నంజ్ఞకమ్। 

if 
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అర్ధకగ్గం & "పేద్విశ్వాం మరీచం ద్విపలం౦ తథా! 

సర్వ మేకీకృుతం తత్తు భాండే కర్పూరచాసి తే 

గృహీత్వా చైవ వ నే9ణ ముఖం బభ్వాఒథ గాల యేత్ | 

వాస్తే నాలోడ్య యత్నేన సా రసాలాఖిధా స్మృశా॥ 
భృష్టంసుపుష్పిత౦ ఛాన్యం ౯ా జతి కథ్యే॥ 

తొత్స్రర్మ్యోంము : "పెరుగును చేతితో రుద్ది, గుడ్డలో వడియ గట్టి దానిలో 
మి (కలకండ), కుంకుమ పువ్వు, ఏలకులు, మొదలగు నుగంధ ద్రవ్యములను 

కలిపి తయారు చేయుదురు. పానకము శ్రమను, ఆకలిని, దప్పిని, బడలికను 

గొట్లును. మనన్సుకు ఆ ఫ్రోదమును కలిగించును. గుకువు. మలమును 

గట్టి పరచును. మూూతమును అధికముగ చేయును. హృదయమునకు మంచిది. 

వస్తు గుణములను బట్ట గుణములు మాగును, 

లై 

కోలిలోఖు : రాగములు, కలకండ, తేనె మొదలగు వాటితో చేయబడినవి, 

మాడబములు. పులు పదార్థములతో శేయబడినవి శాకములు. శర్క-రా మొ॥ 

వాటితో చేయబడినవి వాదయంగమములు,రుచికరములు గురువులు. అక్షుతృ ప్తిని 

కలిగించునవి. మనస్సునకు తృ్తిని కలిగించును. [భమాడులను నశింపజేయును. 

రసాలా యను పదార్థము చేతితో చిలికి, మిరియములు, శర్కరా మొ॥ [దవ్య 
ములు చేర్చబడిన పెజుగుతో చేయబడినది. శరీరమును పుష్టి గా చెయును, 
వాజీకరమును కలిగించును. 

సమ_స్స పానకములు |శమాదులను పోగొట్టును. మనస్సునకు పీతిని 
కలిగించును. గురువు. మలమును గట్టిపరచును. మూ[త్రమును వృద్ధి చెయును. 

వాద్భయమునకు మంచిది. (దవ్య గుణమును బట్టపానకముయొక్క గుణముగూడ 

మారుచుండుది. ఇచట సంస్కారము వలన గుణాంతరాధానమును చెవ్వ 

వచ్చును, 

మూ లాజా_ృట్ ఛర్గకతీ సార మేవా మేదః కఫ ద్భిద ౩॥ 

కాస పితోవశమనా దీపనా లఘవో హిమాః।! 

పృథు కా గురవో బల్యాః కఫ విష్ట్య్రంభ కారిణః॥ 

ధఛానా విష్టంభినీ రుుజా తర్చణీ లేఖనీ గురుః॥ 

కంఠ నే! తామయ మ త్తృట్ [శమ ఛర్జి [వణాపవో। 

సకవో లమఘవః పావాత్ నద్య ఏవ బల(పచాః। 

నిచయాత్మ-రినా గుర్వీ (పోకా పిండీ మృదుర్హ ఘుః॥ 

సక్తూనాం [దవతా యోగాల్లఘియస్య వలేహీకా, 
ళష్కులి మోదకాదీనాం వ్యాఖ్యాత్రైవం చ కల్పనా. 

నోదకా నరితాన్న ద్విర్న నిశాయాం నశేవలాన్! 

నభుక్త్వా నద్వి జై శ్చిత్వా నక్తూ నద్యాన్నవా బహూన్ ॥ 
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కరగైంధు బద'రాదీ శాం శ్రమత్ళ హా క్టమచ్చిదః। 

స_కవో2మ్లు రసొవ్భాద్యా యథా [ద్రవ్య గుణాళ్చ కే॥ 

(వకివదాల్డ్ము * లాజాడావరి “పేలాలు; తృట్ =దప్పిని; ఛర్జి = 

వాంతిని; అతీసార = అతిసారమును; మేహ = పమేహమును; మేద = మేదో 

రోగమును; కఫచ్చిదః=కఫము, వీనిని హరించును; కాసపితోవశమనా దగ్గును, 

పిత్రమును శమింపజేయును; దీవనా = అగ్ని దీవనమును చేయును; లఘవః = 
లఘవుగ; హిమాః శీత వీర్యము గలదిగ, నుండును; వృధుకాః=అటుకులు; 

గుర వఃడాగుకుత్వమును చేయును; బల్యాఃహబలకరముగ నుండును; కఫవిష్టంభ 

కారిణః = కఫము, మలబంధము వీనిని గలుగ జేయును. 

ధానా = వేపుడు బియ్యము; విష్టంభినీ = మలబంధమును చేయును; 

రూతాడరూకమును చేయును; తర్పణీ=తృప్రిని కలిగించును; లేఖనీ= 

వాతాదులను ఖేదించుకు; గుర8=ాగురుత్వమును చేయును కంఠ నే|తా 
మయతకు తృృట్ (శమచ్చర్తి వశాపహాడకంఠ రోగములు, నేత రోగములను, 

ఆకలిని, దప్పిని,బడలికను, వాంతిని, [వణాదులను పోగొట్టును. 

స కవః = వెపుడు బియ్యపు పిండ్లు, లభఘవః=ైకలికగ నుండును; 

పానాత్ =ఉదకముతో చేర్చి (త్రాగిన "యెడల; సద్యవవ= వెంటనే; బల 
(పదా౭=ాబలమును (వసాదించును; పిందైముద్ద (సత్తుపిండిలో నేయికలిపి 
చేతితో పిసికి చేసినముద్ద), నిచయాత్ == ఒకటిగా చేర్చుట వలన; కఠినాడా 
గట్టగా నుండును; గుర్వీ = బరువుగా నుండును; మృదుః= మెత్తగా నుండును; 

లఘువః = తేలిక గానుండును; సకూనాం = సత్తుపిండ్రలో; | దవతా 'యోగాత్ = 

నీళ్ళు కలుపుటవలన ఏర్పడు; అవలేహి కావా లేవాము; లఘీయసీ = తేలికగా 

నుండును; శళష్కులి మోవకాదీనాం = చక్కిలము, లడ్డు మొదలగు వానియొక్క 
కల్పనా = కల్పన; ఏవం = ఇక; వ్యాభ్యాతా=వ్యాఖభ్యానము చేయబడినది, 

స కోవః= వేపుడు బియ్యపు పిండ్లు; ఉదకా_న్తరితా= మధ్యకాలమునందు 
జలమును; నపాతవ్యమ్ = కాగరాదు; ద్విః=ఇండు పూటలా; నఅద్యాత్ = 
తినరాదు; నిశాయాః == రాతికాలమునందు; నవతినరాదు: కవలాన్ = నీటి 

సంబంధము లేకుండా కేవలము పిండి నవాతీనరాదు; న భుకా=తరువాత 
తినరాదు; సక్తూన్ =ాపిండ్లను; ద్వివె సిత్వా = పండ్లతో నమలి; నాద్యాత్ = 

తీనరాదు; వాడాలేక్ష; నబసూన్ = అధికముగ భుజింపరాదు; కర్కంధు=ై 
ఎర్రని 'రెగుపండ్డు; బదరాదినాం ౫ రేగు పండ యొక్క; స_క వః =సక్సువులు, (శమ 

త్ఫష్లా క్రమచ్చిదః = బడలిక్రను, దప్పిని, క్ల మమును నళింపచేయును; అమ్ల 

రసాః వపులుఫురనము గలవి; జే =అవి; యథా(ద్రవ్య గుణాః=ా|దవ్య గుణమును 

బట్టి గుణమును గల్లి యుండును, 

కౌత్చృర్యూతు : వరి చేలాలు దప్పిని, ఇాంతిని,.. అతిసారమును |[ప్రమె 
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హామును, మేదోరోగమును కఫము". వారింప జేయును, దగ్గును పి_త్తమును 
శమింపజయును, అగ్ని దీ_ప్తిని గలిగించును. శతలికగ నుండును. శీత వీర్యము 

గలది, 

అటుకులు గురుత్వమునుచేసి బలకరముగ నుండును. రూశత్షమును 
చేయును. తృప్తిని గలిగించును. వాతాదులను ఛేదించును,. గురుత్వమును 

చేంయును కంఠ రోగములను, నేత్రరోగములకు, ఆకలిని, దప్పిని, బడలిక్రను, 

వాంతిని, (వణాదులగు పోగొట్టును. "వెపుడు బియ్యముతో చేసిన పిండి 'ేలికగ 

నుండును. ఈ పిండిని నీటిలో కలిపి (తాగిన యెడల వెంటనే బలమును 

(పసాదించును. సత్తు పిండిని నేతితో పిసికి చే.న ముద్ద కఠినముగ నుండును. 
బరువుగా నుండి మెత్తగా నుండును. సత్తు పిండిలో నీళ్ళను కలుపుట వలన 

లేవ్యా పాకము వచ్చును. ఇది కెలికగ నుండును, 

చక్కిలము, లడ్డు మొదలగు చాటి యొక్క కల్పన గూడ ఇను 

వ్యాఖ్యానము చేయబడినది. 

వెపుడు బియ్యపు పిండి తినునపుడు మధ్యన నీళ్ళు తాగరాదు. శెండు 
పూటలా నత్తుపిండి తినరాదు. కేవలము నత్తు పిండిని తినరాదు. భుజించిన 
తరువాత తినరాదు, సక్తువులను పండ్లతో నమిలి తినరాదు. అధికముగ భుజింప 

రాదు. చిన్న కగు పండ్లతో, పెద్ద రేగు వండ్లతో కలిపిచేసిన నక్తువులు పులుపు 

రసముతో కూడి యుండును, బడలికను, దప్పిని, క్లమమును నశింపచేయును? 

ఆ సన క్తువులన్నియు ఆయా (ద్రవ్య గుణములను బట్టి గుణములు గలిగియుండును. 

కోలిలౌఖి : పీలాలు దప్పి మొ॥ వాటిని నశింప జేయు చున్నవి. దగ్గును, 
పిత్తమును ఉపళమింప జేయు చున్నవి, అగ్నిది ప్రిని కల్గించు చున్నవి. లఘు 
గుణముకలవి. శీత వీర్యములు. 

అటుకులు గురు గుణముతో కూడుకొని యుండును, పచ్చని ధాన్య 
ములు, పొట్టుగలవి రోకలితో దంచిన యెడల తయారగు వాటిని అటుకులని 
చెప్పుదును. ఇవి మల బంధమును చెయును. రూత్షము మొదలగు గుణములతో 
కూడుకొని యుండును. 

స క్తువులు కంఠ రోగములను నేతరోగములను నశింపజేయును. లఘ 
గుణము కలవి, ఈ సక్తువులు నీటితో కలిపి |తాగినయెడల వెంటనే బలమును 
చకూర్పు చున్నవి. ఈ స కువులు ఒకటిగ చేర్చబడి నేతితో కలిపి పిసికి ముద్దగా 
చేయబడినవి కఠినముగా ఉండి బరువుగా ఉండును. పనకువులు నేతితో కలిపిన 
తరువాత మెత్తగ ఉండునో అవి లఘవగ ఉండును: చక్కిలాలు, లడ్డులు మొద 
లగు భక్యవిశషములు నంయోగ, సంస్కార, కాఠిన్యాదుల వలన వాటి 
గుణములు వ్యాఖ్యానము చేయబడినవి. సక్తువులను భుజించు నపుడు మధ్యన 
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నీళ్ళనుతాగరాదు. ఉదయ, సాయంకాలములయందు స క్ర్తువులను భుజింప రాదు. 
సండ్లతో నమిలి సక్తులవులను తినరాదు. ఎక్కున సక్తువులను తినరాదు.పెద్దశేగు 
పండ్లు మొ పండ్ల సకువులు క్ష మాడులను వోగొట్టును. అమ్షరనము కలిగి 

హృదయంగమముగ ఉండును, ఆ సక్తువు లన్నియు (దవ్య గుణములనుబట్టి గుణ 

ములను గలిగి యుండును. 

మూ॥ పిళా్యాక గ్రపనో రూవో విష్టంభీ దృష్టింభీ దృష్టిదూప ణః 

వేళ వారో గురుః న్నిగ్లో బలోపచయ వర్ణనః॥ 

ముద్గాదిజాన్తు గురవో యథా [దవ్యగుణానుగా 8॥ 

(పతివదార్థము | పిళణా్యకః = నువ్వులు మొ॥ వాని గానుగ పిండి, 

గ్రవనః=బడలిక నిచ్చును, రూశక్షః=రూక్షత "జేయుకు విష్టంభీ =మలమును 

బంధించును, దృష్టిదూవణః = దృష్టిని చెరచును, "వేశవారః హవేశవారము, 

గురుఃహాగురువుగు నుండుసు, బలోపచయ వర్ణనః = బలమును శరీర పుష్టిని 

గలుగ జేయును. 

ముధాది జాస్తు=పెనర వప్పు, మినపపప్పు, మొ॥ వానిచే చేయబడిన 
'వనవారము, గురవః = గుకుత్వమును జేయును, యథా ద్రవ్య గుణాను 

8 చా వేసవారమునకు చానియందు 'జేరునట్టి (ద్రవ్యముల గుణ మేగలిగి 

యుండును, 

తొత్త్స్రర్యము : నువ్వులు మొ॥ వాని గానుగపిండి బడలిక నిచ్చును. 

రూక్షమును చేయును. మలబంధమును చేయును. చూపును చెరచును శొంఠి, 
ధనియాలు, జీలకజ్జ, ఇంగువ, నెయ్యి మొ॥ వస్తువులను జేర్చి కలియగోట్టి 
పక్వము చేయబడిన మాంనము 'వేసవార మనబడును. ఇది గురువుగ, జిగటగ 
నుండును. బలమును శరీరవుష్టిని గలుగ జేయును. 

"పెసరపప్పు, మినవప్పు మొ॥ వాటితో చేయబడిన వేసవారము గురుత్వ 
మును గలిగించును. వేనవారమునకు దానియందు జేరునట్టి (దవ్యములగుణ మె 

గలిగి యుండును, 

కోలిలోఖల ; తెలక్ర పిండి (శ్రమను గలిగించును. మలబంధముకు జేయును, 

సూపును చెరచును. 

"వేశవారము అనగా శొంఠి, ధనియాలు, జీలక[|ర 'మొ॥ [దవ్యములను 

సూత్మచూర్జ్య ములుగచేసి నంస్కరింప బడిన మాంనము. ' ఇది బలమును (ప్రసా 
దించును. శరీరాంగములను బలిస్టముగ చేయును. 

"పనరపప్ఫు మొ॥ వాటితో చేయబడిన వే శవారము (పూధణమని లోకము 

నందు (ప్రసిద్ధము) గురుగుణము గలిగి యుండును, 
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మూ॥ కుకూల కర్పర (శ్రాష్ట్ర కద్వంగార విపాచితాన్ | 

వక యోనీన్ లఘూన్విచ్వా దపూపొ నుత్తరోత్తరమ్॥ 

ఇత్తి కృ'ళాన్న వర్గః” 

(పతినదార్భయు :  కుకూలడావరుపిడకల నిప్పు; కరర చిల్ల పెంకు! 

(భాష్ట్రం మంగలము (బాణలి); కందు = వెన్నము; అంగార == కను నిప్పులు 
పినియందు; విపాచితాన్ =పక్ష్యము చేయబడిన; పకయోనిన్ =ఒ కే _దవ్యముచే 

చేయబడిన; అపూపాన్ =భత్యములను; ఉ_త్తరో_త్తరమ్ ఒక దానిక ౦కు నొకటి; 

లఘాన్ హలఘవులుగా; విద్యాత్ = శెలునుకొనవలయును, ఇతి ౫ అని; 

కృ తాన్న వర్షః = కృతాన్న వర్షము; ఉ క్షఃడాచెప్పబడినది, 

తాత్తుర్టూయ : వరు పిడకల నిప్పు, చిల్ల పెంకు, మంగలము, సెన్నము 

క స్రైనిప్పులు, వీనిలో వక్వము జేయబడినట్టియయు, ఒకే (దవ్యముతో చెయబడినట్టి 

భత్యుములు ఒక చానికంచు నొకటి ఉత్తరోత్తరముగ లఘవ్పుగ నుండునని 

(గహింవవలయును, 

కోలిలోఖ : కుకూలాదులచేత సిద్దము చేయబడిన  భక్ష్యుములు ఒకే 

(దవ్యముతో చేయబడిన యెడల లఘవుగ నుండునని [గహింప వలయును. అని 

కృతాన్న వర్గము చెప్పబడినది, 

మూ॥ వారికాణ కురంగర్గ గోకర్ణ మృగ, మాతృశకాః! 

కాల పుచ్చక చారుప్కు వరపోత శళోర'ణాః॥ 
శ్వదంస్థ రామ శరభ కోహ కారకకో౦టరాః। 

కరాళకృత మాలౌచ పృవతళ్ళ మృగాః స్మృతాః! . 

లావ 'వాొలిక వరీర రక్త వర్తక కర్కారాః! 

కపిం౦జలోపి చకాఖ్య చకోర కురు బొవావ?॥।॥ 

వర్తకో వర్తికాచై వ తిత్తిరిఃకృక రళ్ళిఖ। 

తా(మచూడాఖ్థ వరక గోనర్టగిరి వర్తి కాః 

తధాశార పదేందాభ వారటాశ్చేతి విష్కిరాః॥ 

(వతివదార్థము : హరిణవఇజ్జి; ఏణ = అడు లేడి; కురంగ == నల్టి నిఇజ్జీ 
బుతు = ఎలుగుబంటి; గోకర్ణ డాకణితి; మృగమాతృకాః = జింక; కాల 
పుచ్చక =కాలపుచ్చకము; చారుష్కు_ = చారుప్కు_ము; వరపోత = వరఫో తము; 

శశ ==కుందేలు; శరభడాశరభము; కోవాకారక = కోహకారకము; శంబరాః=ా 
ళంబరము; కరాలడాకస్తూరి మృగము; కృతమాలేడాక్ళృత మాలములు; చచ 
మరియు; పృషతః == దుప్పి; మృగాః = మృగములుగా; న్మృతాః =చె ప్ప 
బడినవి; లావడాలావుక పిట్ట; వాతికడావ ర్తికపిక్టీ; వృర్తరహచవర్తిరవడీ; రక్త 
నరక హర _కృవర్హకము; కర్శూరా౩ హైగంవపులుగు; - కపింజం వాక పి ౧జలమ్ము 
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(అనగా జెక్కలయందు చి (త్ర వర్ణముగల బట్ట వన్నెపతి); ఉపచ్శకాఖ్య=ఉప 
చక్రము; చకోరడాచకోర వతి; కుకుబాహవఃడకురుజాహువు; వ _ర్రకః = వెలిచె 

పిట్ట;వ_ర్రికా =ామీనవల్లంకి పిట్ట, తితి 68 తీతువు పిట్ట, కాకర == కృ కరము, 

శిజ్రిహనెమలి, తామ చూడాఖ్య = కోడి, బకర = చాలుకొంగ, గోనర్జ == 
బెగ్గురు పిట్ట, గిరివ_ర్థికా ః = గిరివ ర్తి కపటి, త థా=అన్సు, ఇశారపద హళారవదము, 

ఇం|దాభ = ఇం చాభము, వారటాశ్చతి=ఆడు వాంన యని, విష్కి-రాః= 

విష్కిరములు, 

తాత్సర్యమయు : వారిణము, ఏణము, కురంగము, బుశ్యము, గోకర్శము, 
మృగమాతృ కా, కాలపుచ్చక, చాగుష్క, వరపోత, శశ, ఉరణ, శ్వదంష్టా, 
'రామ,శరభ, కోవాకారక, శమృర, కరాల, కృతమాల, మరియు పృషతములు 
ఈ 20 మృగ విశేషములుగా చెప్పబడినవి.వటీర, వార్తీక, వా ర్తీరరక్షవర్హ్శృక, 
కక్కుభ, కపింజల, ఉపచ[క, చకోర, కురుబాహూ, వర్తక, వర్తికా, తీతువు 
పిట్ట, |క్రకర, నెమలి, కోడి, వరక, గోనర్గ, గిరివర్తక, సారవద, ఇందా 
భము, మరియు వరటము. ఈ 21 విష్కిరములు. విష్కిరములనగా చిందిన 

ధాన్యాదులనుభకీంచు పకశులని యర్థము. 

_ శోళిలోఖ: తరువాత మాంసము చెప్పబడుచున్నది. హారిణము మొదలు 

కొని, పృషతమువరకు 21 మృగవిశషములు చెప్పబడినవి. లావము మొదలు 

కొని వరాటము వరకు 20 విష్కిరజాతివకులను గురించి చెప్పబడినది. ఏరుకొని 
తిను పక్షులను విష్కిరములని చెప్పుదురు. 

మూ ళతప[తో భృంగ రాజః కొవష్టీ జీవజీవకః। 

ఖంజరీటక వోరీత దుర్నామాగ కృశా|గహాః॥ 

_లట్వాలడుషో వటవో గోశ్చ్వేళో డిండిమాణవః। 

జటీ దుందుభి పాకారి లోవా పృష్ట కులింగ కాః। 

సారికా శుక శార్దాఖ్య చిరీటీ కకుయష్టికాం! 
గి 

మంజరీయక దాతూూవా గోఛాపు[త (పియాత్మజాః। 

కలపంకః వరభృతః కపోతోఒంగార చూడకః। 

పొరావతః పొణవిక కత్యుకాః (ప్రతుదాద్విజాః 

(వతివదార్థము :ళతప్మతః ౫ బెగ్గును పడి, భ్భంగరాజః గండుతుమ్మెద, 
కోయస్టి = చీకు గొక్కెర, జీవజీవకః = వస్నెలపులుగు, ఖంజరీటక కాటుక 
పిట్ట(మంద పిచ్చుక), హారీత=ావచ్చపిట్ట,దుర్నా మారి =జలగ,కృశా వ కృశము, 
గ్భృవోః =గ్భహములు, లట్వా= ఊరపిచ్చుక, లడూవడాలతూషము, వటహా= 
వటవాము, గో జ్వేళః == గొ త్వేడము, డిండిమాణవడాడిండి మాణవము, జటీ= 
నేక్లపోతు, దుందుభి = దుందుఖి, పారాార = పారా్శారము,లోవాప్టస్ట ప 
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"రాపులుగు, కులింగక = అడవిపిచ్చుక, సారికా=గోరువంక పిట్ట, శుక మా-చిలుక, 

కార్థాఖ్య డాశాన్లాఖ్యము, చిరీటీ - చిరీటీ, కకుయష్టి కాడాకకుయష్టిక, మంజరీ 

యక = మంజరీయుకము, దాత్యూహడాదాత్యూహము, గోపాడాగోపపతి, పు[త్ర 

(పియా =పు[ తియ యను పకి, ఆత్మజా =అతగ్చిజ యను పతీ, కలవింక:ః కా 

ఊరబిచ్చుక, పరభృతః హకోయిల,క పోత హపావురము( గువ్వ),అంగార చూడక ౫ 
అంగారచూడకమను పకీ, పారావతః=ాపావురము, పాణవిక =పాణవికప&ీ, 

ఇతీ=ైలఅలనీ, [పతుదాద్విజాః = (పతుద పతులు, ఉకాః = చెప్పబడినవి. 

తాల) ర్మోంయు * ఈ లెర్ పక్షులు |పతుదములని చెప్ప బడినవి. |పతుదము 

లనగా ముక్కుచే ధాన్యములయొక్క. పొట్టును వేరుపరచిపిపీలి కాది జంతువులను 
జంపి భతించుటవలన (వతుదములని చెప్పుచున్నారు, 

కోలిలోఖు : లేదు. 

మూ! శ్వేత ళా్యమ శ్వ త పృష్టః కాలకః కాకులీ మృగః॥ 

భక చిల్ల ట కూశీకా గోభా శల్యక కాండ కాః। 

వృపాహికదలీ శ్వావిన్న కులాద్య్యా విలేళయాః॥ 

(వతివదారమయు : "శ్వేత: = తెల పాము, శ్యామ = నల్ల తాచుపాము, 
@ ౧౫ య 

క్వి తపష్టః = శెల్ల మచ్చలపాము, కాలకః కోజెనాగు,కుకా లీమృ గ వకాకులీ 

మృగము, భేకవహకప్ప, చిలటవచిల్లటము, కూచికాడాకూచీకము, గోధాడా 

ఉడుము, శల్యక' ైవదుపంది, భాండకాః = శాండకము, వృవష=ాఎలుక, (ఎద్దు) 

అహి=పాము, కదఖీ= కదలీ, శా విత్ =పదుపంది, నకులాచా్య్యాః == ముంగిస 

'మొదలననవి, విలేశయా:ః వవిలేశయములు. 

తొత్న్రర్భూము ; నె నుదాహారించిన వన్నియు విలేశయములు, తటు 
చుగా బొక్కాలయందు వసింపుచుండుట చేత బిలేళశయము లనబడును, 

కోకొలౌఖి : లేదు. 

మూ॥ గోఖరాశ్వత రోషాశ్వర్వీపి సింహార వానరాః 
చు థం 

మాసన్దార మూషిక వ్యా వృక బ[భుతరతవః॥ 

లోపాక జంబుక శ్యేన చామోలూక శవాయసాః 

శళఘ్నీ ఖాన కురర గృ(ధ వేళ్ళ కులంగ కాః॥ 

ధూమిళా మధువ చేతి పసవో మృగ పశీణః॥ 

(పతివదార్దిము : గో = ఆవు, ఖర =ై గాడిద, అళ్వతర = కంచర 
గాడిద, ఉష్ట్ర గ =బంచు, అశ్వ =గుట్రము, ద్వీపిడాచి బుతపులి,సింవాడసింవాము, 
బుక = ఎలుగుబంటి, వానరాః కా కోకులు, మార్దార =పిల్లి , మూషికడావఎలుక్ర, 

చాను = పెద్దపులి, . నీలా డాతోడేలు, బ|భు=ాముంగిస్, త్రర క్షవః—-సిఫంగి 
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అను మృగములు, బాష = పాలపిట్ల, ఉలూక్రి __ గుఢ్రగూబ, శవ కుక్కా, 

వాయస్రా = కాకి మొ. కశఘ్నీ = జేగజాతి, భాసా భాసపకి, కురర=ాకలహాంస, 

గృ|ధడాగద్ద, వేళ వేళ్య,కులిం గకాః నల్ల ఊర పిచ్చుక, ధూమికా =ధూమిక , 

మధువహోవమధుపహో, ఇకి=ాలఅని, మృగపకిణః — మృగములు, పకులు, (ప్రస 

హోః=| పనహములన బడును. 

తొత్త్రర్భూము :- ఆవు, గాడిద, కంచరగాడిద, ఒంక, గుజ్రము, చిలుత 

పులి, సింహాము, ఎలుగు బంటి, కోతి, ఎలుక, "పెద్దపులి, తోడేలు, ముంగిన, 

సివంగి, అను నీమృగములును,వరడునక్క, నక్క జేగ,పాలపిట్ట,గుడ్రగూ బ, కుక్క, 
కాకి మొ॥, డేగ, భాన పకి, కలహంస గద్ద, నల్ల ఊరపిచ్చుక, ధూమిక, మధువో 
అను నీజంతువులును, [పసహములనబడును. [వనహాములనగా బలాత్కారముగా 

నావోర పదార్థములను లాగికొనిపోయి తినునవి అని అర్ధము. ఈ జంతువులలో 

మృగములు, పతులును కలిసి ఉన్నవి, 

కోలీలోఖ ; ఆవు మొదలుకొని మధువింతము వరకు కొన్ని పక్షులు 
కొన్ని మృగములు ఉన్నవి, వీటి ని (పసహాములు అందురు. 

మూ॥ మహిషన్యంకురో హీత వరాపహారుడు వార ణాః 
స్పమరశ్చమర ః ఖడ్లో గవయళ్ళ మవోమృగాః॥ 

(వతివదార్థమయు : మహిషవదున్న పోతు, న్యంకుడాజింక పోతు ,రోహీత మా 

ఖేచరి మృగము, వరాహవపంది, రురుడారురు మృగము, వారణాః=వనుగు 
సృమర=పెద్దచమరీ మృగము,చమరః =చమరి మృగము, ఖడ్లః =ఖడ్గమృుగము, 
గవయః హఅడవి అవు, మహామృగాః == మహో మృగములనబడును. 

తౌత్సర్యాయు : దున్నపోతు, జింకపోతు, ఖేచరి మృగము, పంది, రురు 
మృగము, ఏనుగు, పెద్ద చమరి మృగము, చమరిమృగము, ఖడ్డమృగము,అడవి 

ఆవు, ఈపదియున్ను మహామృగము లన బడును. 

కోళిలోఖు : లేదు. 

మూ॥ వాంస సారన కాదంబ బక కారండవ ఫ్టవాః॥ 

మృగాళకంఠ చకాన్యా జలాకార క శీర్షకాః। 

ఉతో్కళ వుండరీ కాక ళరారి మణీతుండకాః॥ 

కాక తుండ ఘనరావ మద్గు (కౌంచాంబు కుక్కుటాః 

న ద్యాళ్ళో మల్లి కాద్యాన్య పతిణో జలచారిణ:ః॥ 

(వతివదార్హము ; హంసఃడాహాంస, సారన = బెగ్గురుపజి. కాదంబ == 

కలపహాంన, బకహవాలుకొంగ, కారండవాానిరుకోడి, ప్తవాః =కప్ప "మొదలగు 

నపి,మృణాల కంఠ హమృణాళ కంఠము, చ కావహ్వో=చ (క వాక పతీ, బలా కాడా 

తెల్గికొక్కెర, ర క్తశీర్ణకాః కా ర కృశీర్ణకము, ఉ(త్రోశడాలకుముకి పిట్ట, 
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పుండరీకాక్ష=పుండరీకాక్షపురుగు, శరారి=ఆడేలు, మణీతుండకాః =మణితుండ 

కము, కాకితుండ-ైతి గరువు, ఫవునరావవమఘనరావము, మద్లు = నీటి కాకి, [కొంచ 

=|కాంచపకి, అంబు =కపు, కుక్కుటాః కోడి మొదలగునవి,న ద్యాళః =నంది 

ముఖము, మళ్లీ కా ద్యాస్య == మాసిన ముక్కు, కాళ్ళుగల తెల్లహాంస మొద 

లగునవి,జలచారిణః=నీటియందు నంచరించు, ప&ిణః = పక్షులు, 

తాత్స్రృర్భూయు : హంస, ెగ్గుకు పతి, కలహాంస,. నీరు కోడి, కప్ప' 

మొదలగునవి, మృణాళ కంకము, చ్యకవాక పతి, తెల్లకొక్కెర, ర క్తశీర్ష 
కము, లకుముకి పిట్ట, పుండకికాత పురుగు, ఆజేలు, మణి తుండకము, అగ 

రువు, ఘనరావను, నీటికాకి, 'కాంచపతి,కవ్చ, కోడి మొ॥ వి, నందిముఖము, 

మాసిన ముక్కు, కాళ్ళుగల తెల్ల హంస, మొదలగునవి నీటియందు నంచరించు 

పతులు. 

కోళిలోఖ : సాంనము మొదలు మల్లిక వరకుగల పతులు నీటిలో నంచ 

రించు జంతువులుగా పేర్కొనబడినవి, 

మూ॥ మతా రోహిత పాకఠీన కూర్గ కుంఫీర కోర్క-టాః। 

శుక్తి శంభో దుళంబూక శఫరీ వర్శిచం[(ద్రై కాః॥ 

బులూకీ నక మకర శింకుమార తిమింగిలా?। 

రాజీ చిలచిమాద్యాళ్చ్ళు మాంన మిత్యాహు రష్టధా॥ 

(వతివదార్థము. : మళ్ళ్యారోహితవరోహిత మను మత్స్యము, పాఠీనడా 
అసక దంతములు గల చివ; కూరగా = తాబేలు, కుంభీర = కాబుమొనరి, 

కర్యటా। ఎం[డకాయ, శు క్తి =ముశ్తెపుచిప్ప, శంఖడాశంఖము (నత్తగుల్ల), 
ఉ|దుడాకవ్పచిప్ప, శఫరి = ఎగిరి పడే స్వభావముగల చెప, వరి్యిచ=వర్మి యను 

మత్స్యము, చం దికాః 2చ౦ ఏక యను మత్స్యము, బులూకీ =బులూకీయను 

మత్స్యము, నాకారు మొసలి, మకర =మొసలి, శింళుమార పిడక 'మొనలి, 

తిమింగిలాః = తిమింగిలమను చేవ, రాజివరాజి, చిలచిమాచ్యాః=చిలిచి 

మమను చేవ మొదలగునవి. 

తాత్పర్యము : రోహితమను మత్స్యము మొదలు చిలిచిమమను చేప 

వరకు మత్సకిములనబడును. 

కోలిలోఖ : రోహిశాదులు చితిచిమా నములు నీటిలో బుట్టిన చేపలు, 
అని ఎనిమిది విధముల మాంసములు ఆచార్యులు పరిగణించిరి. 

మూ॥  'యోనిష్యు జావీ 1g మీక గోచర త్వాదనిళ్చిళ! 

(వతివదొర్థము : యోనిషుమధ్య=ఈ యెనిమిది విధములయిన మాంన 

యోనుల మధ్య యందు; వ్యామి[ శగొచరళ్యాత్ =కలిసియుండుట వలన; 
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అజావీ = మేక, గొర్డా, ఈ రెంటిని; అనిళ్చితే== ఇవి జాంగములు, ఇవి ఆనూప 
ములని చెప్పవీలుకాదు. 

తాళ్ళర్భుయు ; వె నుదాహరించిన ఎనిమిది విధములయిన మాంనములలో 
మేక, గొకై, అను నీ శెండును జాంగలానూపదేశములందుండుట వలన 
జాంగలా నూవఖేద పురస్పరముగ విభజింప వలను పడదు. 

కోళిలోఖ : ఈ ఎనిమిది విధములయిన మాంస యోనుల మధ్యలో మిక 

యోనులుగా నుండుటవలన మేకలు, గొక్లాలు నిశ్చయముగ ఆనూప జాంగల 

చేశములలో నెదియో నొకదానికి చెందినవని చెప్పుటకు విలుపడదు. 

మూ _. ఆద్యాంత్యా జాంగలానూపా మధ్వేసొధారణే స్మృతా! 

వికీర్యాది (క్రియా యోగా ర్భక్షణా ద్విష్కిరాదయః। 

(వతివదార్థము ; ఆద్యాంత్యాః = ఆది అంతములు; జూంగలానుపా, = 

జాంగల, ఆనూప దేశములకు చెందినవిగా; మధ్యే == మధ్యనున్న వి; 

సాధారణోడాసాధారణ దేశమునకు చెందినవిగా; సృ తా=తలచబడు చున్నవి; 
వికిర్యాదికియాయోగ ః = ఏర్పరచుకొని తిను [కియలచేత; భకురాొత్ = 

తినుటవలన; విష్కి-రాదయః =విష్కి రాదులు; స్మృతాః = చెప్పబడినవి, 

తాతృర్భమయు : వె నుదాహరించిన యెనిమిది భేదములలో మొదటనుండు 
మృగములు, విష్కిరములు, (పతుదములు నని మూడు విధములైన జంతువులు 

జాంగల ( మెట్ట) దేశమునందు నంచరించుచుండుటశే జాంగలములనబడును. 

కడపట చెప్పబడిన మహోమృగములు, అప్పరములు, మత్స్యములు, అను నీ 
మూడు విధములగు ఆనూప దేశమునందు సంచరించుచుండుటచేత ఆనూవము 

లనబడును. నడుమనుండు బిలేశయములు, (పసవాములు అను నీ శెండు 

విధములగు జంతువులును, జాంగలముననూ, ఆనూవ దేశమునందును సంచరించు! 

చుండుటచే సాధారణము లనబడును. ఏర్పరచుకొని అవి తినుటచేత విప్కిరములని 
చెప్పబడినవి. 

తళిలోఖి : ఈ వర్గముల యొక్క మధ్యలో మొదటి మూడున్నూ 
మృగములు, విష్కిరములు, |పతుదములు జాంగల శబ్దముచేత చెప్పబడును. 
చివరి మూడున్నూ మహామృగములు, జలచరములు, మత్స్యములు ఆనూపములని 

చెప్పబడుచున్నవి. మధ్యనుండు శెండునూ బిలేశయ |పసవాములు, సాధారణ 

'దేళజములుగా చేరొ్య-నబడినవి, మేతకు యోగ్యమైన పదార్థ ములను జల్లునవి 

విష్కిరములని వీటి “సేర్లు ఉదావారింపబడినవి, 

మూ॥ త|తబద్ధ మలారుచ్యా మాంసానా ముత్తమాహిమాః॥ 

కషాయ స్వాదు విశదా లభువో జాంగలాహిశాః ॥ 

_నిత్తోత్సరే వాత మధ్యే సన్మిపాతే కఫానుగే॥ 
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/(వతివదాౌర్థ ము ౩; తత మాంసొనాం= వై "జెప్పిన బాంగల, ఆనూప 

సాభారణ జంతువుల మా? “ములలో;  జూంగలాః = బాంగల మాంసములు; 

బగ్గమలాః = మలమును బండ చును; రుచ్య్యాః = రుచిక్రరములుగా నుండును; 

హిమాః హశీతవీర్య మైనవి; ఉ తృమాః౫శేష్టములై నవి; కషాయస్వాదు=వగరు, 

మధుర రసము గలవి, విశదాః=విశదములై నవి; లఘవః = తేలికగా నుండును; 

హితాః=పథ్యకరములై నవి; పితోత్తరే=ాపిత్తము అధికముగ (పకోపించి; వాత 

మర్యే = వాతము మధ్యనుగ నుండి; కఫానుగే ==కఫము న్వల్పముగ నుండి; 

నన్ని పాళే = సన్నిపాత రోగము నందు; హితాఃహితముగ నుండును. 

తాత్తర్యము : వై జెప్పిన జాంగల ఆనూప సాధారణ జంతువుల 

మాంసములలో జాంగల మాంసము మలమును బంధించును, భీత వీర్యము 

గలది. లఘమవుగ నుండును. కషాయ మధుర రసములు గలది విశదములు. 

పీ త్రము అధికముగ (పకోపించి, వాతము మధ్యమముగ నుండి, కఫము స్వల్ప 

ముగా గల సన్నిపాత రోగము నందు హితముగ నుండును, 

కోళిలోఖు : అక్కడ జాంగల మాంసనములు పురీషమును బంధించును. 

రుచికరములుగ నుండును. మాంసము అన్నింటిలో ఉత్తమములై నవి. శీత 

వీర్యములు కషాయ మధుర రసములను గలిగి యుండును. సన్నిపాతమునందు 

హితకరములు. | 

మూ॥ తాామో౬ఒ[తహరణః కృష్ణ "న్వేణో వాద్య _సి)దోవజికి . 

లఘీయాన్ వడ శ్చాసొ (గాహీ రూతోహీనుళ్ళ శ 1॥ 

కటు పాకోఒగ్నికృత్ పథ్య నన్నిపా తేఒనిలా వశే! 

(వతివదార్థ ము వ. అత డా ఇక్కడ, తా|మః = ఎఖుని వర్ణముగల్క 

హారిణః= ఇల్లీ, క ఎ్రవ్వః ఏణఃడాక్ళష్ణ సారము (య్యజమునకు దగినటువంటి చిత 

వర్ణపు లేడి) వీటి మాంసము, వహృద్యః == వ్యాదయమునకు హితకర మైనవి, 

[తిదోషజిత్ = తిదోవములను హారింవ జేయును; శళః == కుందేలు (చెవుల పిల్లి ) 

మాంనము, లఘీయాన్ మిగుల లఘవుగ నుండును, అసౌకడాఇది, ష|డసః = 

మధురాది మ్మడస యుక్తముగ నుండును. [గాహీచమలబంధమును చేయును. 
రూతుః=రూత్షముగ నుండును, హిమఃవాశీతలమైన వీర్యము గలది, . కటు 
విపాకః =పాకము వలన కటువుగ నుండును. అగ్నిక్ళత్ అగ్ని దిపనమును 
కలుగ చేయును, అనిలావశే సన్నిపాతె=వాతము న్వల్పముగ నుండు సన్ని 
పాతము నందు, పథ్యః =హితక్రరమైనది (చెవుల పిల్లి మాంసము జాంగల మాం 

నములలో చేరినది) కాన కపాయ మధుర “సములు గలది. 

తాళ్ర్యుయము : ఇట్టి, కృష్ట సారము, వీని మాంసము హృదయమునకు 

హితకరయమెనది. (తిదోషములన్సు ఫారింస చేయును, చెవుల పిల్లి మాంసము 



ఏడవ అధ్యాయము 95 

మీగుల లఘు వుగ నుండును. మధురాది ష[ఢడస యు క్తముగ నుండును మలమును 
బంధించును. రూక్షముగ నుండును. శీత వీర్యము గలది. కటు విపాక్రమును 
చెందును. అగ్ని దీపనమును కలుగ చేయును. వాతము స్వల్పముగ నుండు 
సన్ని పాతమునందు హితకరమెనది. 

కోలిలౌఖ : ఏణ హరిణములు ఆకృతిలో సమానమై రపి. (ఒకే ఆకారము 
గలవి) తా|మ వర్ణము గలది హరిణము, కృష్ట వర్ణ ముగలది వణము. ఈ పణము 
హృదయమునకు మంచిది. (త్రిదోషములను వాెంచును. మిక్కిలి లఘవుగ 

నుండును. మడస యుక్తముగ నుండును, చెవ్వ*పిల్లి రూక్ష గుణము గలది, 

శీత్ర వీర్యము, కటు విపాకము, జాఠరాగ్నిని వృద్ధి పరచును. న్వల్పమైన 
వాతము గల నన్నిపాతము నందువథ్యకరమై నది, 

మూ॥ తద్యల్థావో౬ప్యరూతన్తూ కించి దూవః [పింజలః | 

పొ రొవత్యాా క పో తాళ్ళళ ద్వద్వ న్యాః నపూజితాః॥ 

ఈషదుప్ల గురుస్ని గ్ఞా బృంవహాణావ ర్ర కాన యః 

తి త్రిరిసేవ్యపి వరో మేధాగ్ని బలశు[కక్యత్ ! 
(గాహీ వర్ణోఒనిలో |ద్రిక్తనన్నిపాత హరః పరమ్॥ 
ధన్వానూవ విచారిత్వా త్సిఎగ్లోన్ల గరబ్బంవాణకః॥ 

(పతీవదార్థము : లావఃడాలావుక పిట్ట; తద్వత్ == కుం డెలు గుణములతో 

సమానమైనది; అపి =కూడ; అరూవఃహచఒ-రూక్ష గుణము కలది కాదు; 

కపింజలః వాకపింజలము; కించి దూవః =కొంచెవలు రూవము గలది: పారా 

వతః=గువ్వ్య; చ=ామరియు; కపోళాః=పావురమ లు; తద్వత్ =కుందేలు గుణ 
ములతో సమానమైనవి; వన్యాః=అడవి యందున్నవి; సుపూజితాః మిక్కిలి 
(హోన్షమైనవి (ఇండ్లలో నివసించుచునవి, అపథ్యవమ-లు,; వర్తకాదయః =వర్త 
కము మొదలగు జాంగల మాంసములన్నియు; ఈషదుప్ష్యగురుస్ని గ్ధాః =నస్వల్ప 

ముగ నుష్ట్ర మును చేయును; గురువుగ, జిగటగ న. డును; బృంహణాః = శరీర 

పుష్టినిచ్చును; తేష్వపి= ఆ వర్తకాదులలో గూడ; తి త్తిరి=ా తిత్సిరి పతీ 
మాంనము; వరః=ా(ఛేష్టము; మేధాగ్ని బలశుక్రక్ళత్ హబుద్ది బలమును, అగ్ని 
బలమును, శు[క్ర మును వృద్ధి చేంయును; (గాహి2మలబంధమును చేయును; 

వర్ణ గః వర్ణ మునువృద్ది చేయును; పరం =ామిక్కిలి; అనిలో దిక్త సన్నిపాత 
హరః = వాతముయొక్క. ఉ|దేకముతో కూడిన సన్నిపాతమ.ను పోగొట్టును; 

ధన్వానూప విచారిళ్వాత్ =జాంగల, ఆనూపదేశములందు సంచరింనుట వలన; 
స్ని స్టోష్ట గురుబ్బంహణః జిగట, ఉన్టము, గురువుగ నుండి బలమును చేకూ 

రును, 

తొత్భర్యయు : లావుక పిట్ట మాంసము కుందేలు మాంసము యొక్క 

గుణములతో సమానమై నది రూతు గుణము గలది గాదు, కపింజలము కొంచెము 
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రూక్షత గలిగించును. గువ్య, పావురము గూడ వెనుకటి గుణములస కలిగి 
యుండును. అడవిలో సంచరించునవి మిక్కిలి పళ స్తములుగా ఉండును. ఇండ్లలో 
మచ్చిక చేసి సాకుచున్నవి (వశ స్తములు కావు. వర్తకము మొదలగు జాంగల 
మాంసములన్నియు స్నల్పముగ ఉప్టమును చేయును. గురువుగ నుండి జిగటగ 
నుండును. శరిర పుష్టినిచ్చును. ఆ వర్తకాది వకములలో గూడ తిత్తిరి పకి 
మాంసము (శేస్ట్రమైనది. బుద్ది బలమును, అగ్ని బలమును, శు[క్రముకు వృద్ధి 

జేయుకు. మలబంధమును చేయును. శరీర కాంతిని వృద్ది పరచును. వాతిక 
సన్నిపాతను నందు మిక్కిలి వథ్యకరమైనది. జాంగల ఆనూపచెశములందు 
సంచరించుచుండుట వలన జిగటగ నుడుకు. గుకువుగ నుండును. ఉప్ప వీరము 

బలమును చేకూర్చును. 
గే 

కోళిలోఖ : లావుక పిట్ట మాంసము కుండేలు మాంనమువలి గుణము 

గలిగి యుండుకు. రూశతము గాదు. కపింజలము కొంచెము రూక్షము గలది, 

పారావత, క్రపోతములు రెండును వన్యములై నచో పథ్యములు. గృహముల 
యందున్న యెడల అపథ్యములు. వ ర్తకాదులలో తిత్తిరి పతీ. మాంసము 

(శేస్టము. మేఛాదులను వృద్దిచేయును. శరీరమునకు కాంతిని |పసాదించును, 

ఆ తి త్తిం పతి జాంగల ఆనూప దేశములలో నంచరించును గాన స్నిగ్గముగ 

నుండును. ఉన్ల పర్యము గలది గుకుగుణము, శరీరమునకు బలమును 

కలిగించును, 

మూ: నాతిపథ్యః శిఖీ వథ్యః [శో[త స్వర వ యోదృశామ్! 

తద్వచ్చ కుక్కుటో వృప్యో (గ్రామ్యస్తు న్లేష్మలో గురుః 

మేధాల కరా హృనద్యాాః కృ"రాః సోవచ [క్రకాః॥ 

గురుః సలవణ:ః కాణకపోతః నర్వాదో వక్ళత్ | 

(వతివదార్థము ; కిఖ--నిమలి మాంనము, నాతి పథ్యః = స్వల్పముగ 

పథ్యకర మైనది; [శో త, న్వర వయోదృశామ్ చెవులు, స్వరము వయన్సు, 
నేత్రములు వీనికి. పథ్యః = హితకరమైనది, కుక్కుటః అడవి కోడి మాంసము, 
తద్వచ్చ = నెమలి మాంనముతో తుల్యమైన గుణము కలది, వృష్యుఃచశు క్ర 

మును వృద్ది చేయును. (గామ్యన్తు వ (గామములయండు నంచర్ంచెడి కోడి 
మాంసము,  శేష్ములః = శేమ్మమును, గురుః ా గుకుత్వముసు చేయును. కక రాః=ా 
పిన్న క క్కెరపిట్ట, సోవచ।|క్రకాఃజాఉప|క్రికము అను వాని మాంసము, మేధా 

నలకరః బుద్దిని, అగ్ని దీవనమును గలుగ జేయును, పృాద్యాః =హృదయ 
మునకు హితకర మెనవి. కాణకపోతఃడాకాణ కపోత మాంనము, నలవణః == 

కొంచెము ఉప్పుగ నుండును, గురుః హగురుత్వమును చేయును, సర్వదోవక్భత్ = 
నర్వదోషములను |ప్రకోపింప చేయును, 

తాళ్ళ ర్భంయు * నెమలి మాంసము స్వల్పముగ పధ్యకర మైనది. చెవులు, 
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స్వరము, వయన్సు, నేత్రములు వీనికి హీతవును చేకూర్చును. - వయసన్సునకు 
హొతకరమనగా వయస్సును స్తంభింప చేయును. 

అడవీకోడి మాంసము సమలి మాంసముతో 4 సమానమైన గుణముగలది. 

శు క్రోమును వృద్ధి చేయును, [గామముల యందు సంచరించెడు కోడి మాంసము 

శ్లేమ్మమును, గుర త్వమును కలుగ చేయును, 

పిన్నక క్కెర పిట్ట, ఉపచ్మకము అనువాగ్ మాంసము బుద్దిని, అగ్ని 

దీపనమును గలుగ “జేయును. హృదయమునకు మంచిది. కాణకపోత 

మాంసము కొంచెము ఉప్పగ నుండును. గుకువుగ నుండును. సర్వదోషము 
లను వృద్దిపరచును. 

కోళిలేఖ : నెమలి స్వల్పముగ హితకరమైనది. [శళో,తాదులకు వధ్యమై 
నది. వయన్సునకు గూడ మంచిది, త్వరగా కృద్దాహ్యమును నరానియదు. 

అడవి కోడి మాంనము గూడ నెమలి మాంస గణములను గలిగి యుండును, 

(గ్రామ్య మైన కోడి మాంసము (జనపద సంఛారివ మెత) శవమును చేయును. 

తక్కినవి తాత్సర్యాంశములు, 

మూ॥ గురూష్ల స్నిగ్ధ మధురా వర్లాశ్చాతో యో త్తరమ్॥ 

మూత శు(క్ర కృతో బల్యా వాతఘ్నాా కఫపిత్తలాః ॥ 

(వలివదార్థము ; అతో వర్గాః = ఇకమీగ చెప్పబడు వి లశం ంద్రి వర్గ 

ములు, యథో శరమ్ = ఒక గానికంశు నొకటి విశేషముగ, గురూప్ల ని ఎగ 

మథురాః = గురువుగ, స్నిగ్గముగ, మధురముగ నుండును. మూ తళు[క 
కృతః=మూ[తము, శు|కము వీని నధికముగ వృద్ద చెంయును. బలాళ్య ఈ 

బలకరమెనపి వాతఘ్న్మాః = వాతమున హరింప జేయును. కఫ పి త్రలాఃడా 

కఫ పీ త్తముల వృద్ది. నొందించుసు 

తౌత్సృర్య్భము : పిమ్మట చెప్పబడు బిలేళయాది వర్గములు ఒకదాని కంటు 
నొకటి విశషముగ గురువుగ, స్నిగ్గముగ మధురముగ నుండును, మూత 
మును, శుక్రమును అధికముగ వృద్ధి చేయును, బజమును చేకూక్చును,వాతమును 

పోగెటును. కఫపి తములను వచి పరచును, 
ట లాం లభ 

భలిలేఖ : తరువాత చెప్పబడు బిలేశయాది వర్షములు యథో త్తరము 
గురుత్వము, ఉప్లత్వములను అధికముగ చేయును. వవర్గము, యేవర్నమున 
కంచు ఉత్తర వర్గముగ నుండునో ఆవర్గము, ఉ _త్రరవర్గమునకం శె గురుత్వాదుల 

చెత అధికముగ నుండును. అక్లే సమ నము మూ తమును, శుక్రమును వృద్దిపర 

చును. బలకరములుగ నుండును, వాతమును నశింవడేయును. పిత్త శ్లేమ్మములను 

వృద్ధిపరచును. 
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మూ॥ శీతా మవామృగా నేము 'క్రవోచాః (పనవోః నన ః 

చతుష్యాః సృష్ట విణ్య్మూ[తా మాంనలా: కటుపాకినః 

జీర్దార్యో (గవాణీ దోవ ళోషారానాం పరం హిశాః ॥ 

గోధా నియచ్చతి విషంమూషకః శుక్ర వర్ణనః 

(వతివడార్థిము ; తేక = ఈ వర్గములలో, మహామృగాః = మహో 

మృగములు, వీణా = శీత వీర్యము గలవి, పునః మ మరియు, (కవ్యాదాఃవ 

మాంనమును భుజించునట్టి, (పనహోః = |ప్రనవాములు (పిల్లి, గద్ద,గుడ్రగూబ 
మొదలగునవి), చతుష్యాః = 'న్యేతములకు మం చిచేయును, సృష్టి నిసన్ఫు[తాః = 

మల మూ(తములను సకమముగ వెడలింవ జేయును. మాంసలాః డా 

మాంసమును వృద్ధి పరచును; కటుపాకినః = కటు పిపాకమును చెందును 

జర్హార్భః =పురాణార్భస్సు, (గహణీదోష శొషారానాంచ(గహణీ రోగము, 

శోషవరోగము గలవారికి, వరం=మిక్కిలి=ాహితా౭ః=పధ్యకర మైనవి, గోధా = 

ఉడుము, (నీర డుము), విషం = విషమునునియచ్చుతి = నశింప చేయును, 
మూషకః = ఎలుక; శుక్ర వర్దనంవాశు కమును, వృద్ది చయును. 

తొల్బ్రర్యోయు ఈ వర్షములలో మవో మృగములు ర్ఫీత్ర వీరరను గలవి, 

మరియు మాంసమును తినునట్ట [(పసహములు అనగ పిల్లి, గద్ద, గూబ మొ! 

నెత్రహాతములు. మల మూతములను స్మ్యకమముగ వెడలింప చేయును. 
మాంసమును వృద్ది పరచును. కటు విపొకమును చెందును, పురాణార్ణ్మన్సు, 
(గహాణీ, శోష రోగ పీడితులకు మిక్కిలి పథ్యకర మైనవి. ఉడుము మాంసము 
విషమసు నశింపచేయును. ఎలుక మాంసము శు|క్రమును వృద్ది చేయును, 

భోలిలౌఖ: ఆ వర్గములలో మహా మృగములు శీత వీ రన్టి ములు 
(క వ్యాదాః అనగా (కవ్యం =మాంనమ్, భుంజతే తీ (పసహః. ఈ (పసవా 

ములు చతుష్యుములు. మూ(తమును, మలమును వృద్ది పరచుచున్నవి. మాంన 
మును గూడ వృద్ధి పరచును. ఉడుము విషహరము. ఎలుక శుక్ర వర్ణకము, 

మూ॥ శుష్క కాస (శ్రమాత్యగ్ని విషమ జ్వర పీనసాన్ 
శార్భ్య కేవల వాతాంశ్చ గో మాంసం సన్నియచ్చతి 

చటశకాః శ్లేష్మలా స్నిగ్ధా వాశఘ్నాః కుక్రలాః పరమ్ ॥ 
గురూప్లో మహివః స్నిగ్గ స్వవ్న చార్దగ్థి బృహత్వకృత్ 

తద్భద్వరాహః |శ్రమవో రుచి శు|క్ర బల[పదః ॥ 

(ఏతీవదార్థము ; గో మాంనండాగో మాంనము; శుష్క కాన |శమాో 

త్యగ్ని విషమ జ్వర పీనసాన్ శుష్క కానము (పొడిదగ్గు), శమడా[ శమము; 
అత్యగ్ని=అధిక దీపనము; విషమ జ్వరము, పీససము వీటిని, కార్భ్యంాక్ళళ 
త్వమును; చడామరింయయు; కేవల వాకాన్ =వాతములను; నన్ని యచ్చతి ఇనశింప 
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"జేయును; చటకాః = ఊర పీచ్చుకల మాంసము; శ్లైమ్మలాః = శ్లేష్మమును 

చేయును; వ్నిగ్టాఃాస్నిగ్గముగ నుండును; వాతఘ్నాః=చాతమును హరింప 

"జేయును; కఫ పి_త్తలా౭డాకఫ, పిత్తముల వృద్ది నొందించును; మహిషః = 
దున్నపోతు మాంసము, గురూప్హ ః=గురువుగ, ఉప్టముగ నుండును; స్నీగ్గః= 

స్నిగ్గముగ నుండును; స్వప్న, దార్భస్థి బృహత్వక్ళత్ నిద, శరీర చార్జ్యము, 
పుష్టి వీనిని కలుగ చేయును; వరాహాః=ాపంది మాంసము; తద్వత్ దున్నపోతు 

మాంసముతో నమానమైన గుణము గలది; [శమహాహైశమను బోగొట్టును; 
రుచి శుక బల[పదః=ారుచి, శుక్రము, బలము వీనిని వృద్ది పరచును, 

తొత్తర్భయు : గో మాంసము, శుష్క కాసమును, |శోమను, అధిక 

దీపనమును, విషమ జ్వరమును, పీననమును, కృశత్వమున్ను కేవల వాతమును 
హరింప జేయును. ఊర పిచ్చుక మాంసము శ్లేమ్మమును వృద్ది చేయును. స్నిగ్గ 
ముగ ఉండును. వాతమును హారింవజేయును. విశేవముగ శుక్రమును వృద్ది 

పరచును. దున్నపోతు మాంనము ఉనప్నముగ, మిగుల గురువుగ నుండును. 

నిద్రను, శరీర దార్జ్యమును, పుష్టిని గలుగ జేయును. పంది మాంసము, దున్న 
పోతు మాంసముతో, సమానమైన గుణములు గలిగి యుండును. మరియు 

(శమను బోగొట్టుసు,. రుచిని, శు(క్రమును, బలమును అధికముగ గలుగ 

జేయును. 

కోలిలోథి: గో మాంసము పొడిదగ్గు మొదలగు వాటిని బోగొట్టును, 

సతతకాది విషమ జ్వరములను వారించును, తక్కినవి తాత ర్యాంళశ ములు, 

మూ॥ వాసః స్వరకరః పితర క జిస్మేదురో హిమః | 

(వతివదార్థము : పహాంనః = హపొంనమాంనము; స్వరకరః స్వరమును 

వద్ది పరచును; పిత్త రక్తజిత్ పిత్త రక్తమును జయించును; మేదురః== 
'సుదన్వులకు; హిమః చల్ల నిది. 

తాత్శ్ళ)ర్భం యు : వాంసమాంసము న్వరమును బాగువపరచును, ర కపి త్త 

నును నళింప జేయును. 

కోలిలోఖ ;  హాొంనమాంసము న్వరకరము. రక్షపిత్త వినాశమును 
చేయును. ఎవరు అతి మేదస్సు కలవారో వారికి శీతముగ నుండును. కొందరు 
చరక పాఠము ననుసరించి 'మధురః అహిమః* అని చదువుచున్నారు. 

మూ॥ కఫ పిత కరా మత్వారః వరం పవన నాళనాః॥ 

(వతి [సోతో విచారిత్యా దో కాళ ప్లవనేనచ | 

రోహితః (ప్రవర స్తేషాం చిలిచిమో ఒవర | 
అగోచర విఛారిత్వాత్ సర్వ దోషకరోహిసః। 

కుథిరః పరమం వృష్టి బృఠిహాణః _పీణనో గురుః॥ 
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(వళివదార్థము : మత్స్యాః=చేపలు; కఫమును పిత్తమును వృద్దిపరచునుః 
పరంహమిక్కిలి; పవన నాశనాః = విశేషముగ వాతమును నశింపజేయును: 
"తేషాం == ఆ చేపలలో; రోహితఃవరోహితమను చేప; (పతి |సోతో విచారి 

తాగిత్ = (పవాహమున- కెదుడగ నంచరించుచుండుట వలన; చ= మరియు; 

ఆకాశ ప్పవననే = ఆకాశమున శకెగురుట చేత; పరం=మిక్కిలి; [పవరః౭శేస్ట 
మైనది; (ఉడుము బిలేశయ వర్షములలో (శేస్టము. నల్ల యిట్లి మృగ వర్గములో 

(శేష్టము.) చిలి చిమఃహచిలి చీమ మను చేవ; అవరః హానికృష్టమై మైనది; అగోచర 
విచారిత్వాత్ =అయోగ్య స్థానములలో సంచరించుట వలన: నః=౭=ఆ చరి మము; 

సర్వదో వకరః=|తిదో షములనువృద్ది పరచును; కులీర౭=ఎం|డకాయ మాంసము; 
పరమమ్ = ఎక్కవ; వృష్యః = వాజీకరము; బృంవాణః = బృంవాణము; 

(పణనః తృ ప్రినిచ్చును; గురుః వహాగునువు. 

తాత్స్రర్భాము చేపలు కఫమును, పిత్తమును వృద్ది పరచును. విశేష 

ముగ వాతమును నశింప జేయును. ఆ చేపలలో రోహితమను చేప [పవాహ 
మున శకెదుగుగ సంచరించుట వలనను, ఆకాశమున కెగురుట చేతను మిక్కిలి 
గైష్షమెనది. చిలిచిమమను చెప నికృష్ణమె మెనది. అయోగ్య ని సానములలో సంచ 

రించుట వలన చిలిచిమము [తిదోషములను వృద్ది పరచును, ఎం[డకాయ 
మాంసము ఎక్కువ వాజీకరము. బృంహణము. తృప్తి నిచ్చును. గురుత్వమును 
చేయును. 

ళళిలౌఖ ; చేపలు పి త్త శ్రమ కరములు. వాతమును నశింప జేయును. 

ఆ చేవలలో రోహితమను చేప బాల (ేవ్షమెనది. వీటికి ఎదుకుగ నంచరించుట 

వలన, మరియు నీళ్ళ మధ్య గుండి ఒక్కాతూరి స్వభావము వలన ఆకాశమున 

కెగురును. అందువలన మిక్కిలి (శేస్టమెనది. చిలిచిమమను చేప నికృష్ట మైనది. 
ఇది బురద మొదలగు వాటిలో సంచరించును. ఎం(|డకాయ మిక్కిలి వాజీ 

కరము, 

మూ॥ నాతి శీత గురు న్నిగ్ధం మాంస మాజ మదోవ.లమ్, 

శరీర ధాతు సామాశ్యా దనభిష్యంది బృంవాణమ్॥ 

వివరీత మతే కైయ మావికం బృంవాణంతు తత్ । 

(వతివదార్థము : అజం మాంనం=ా మేక మాంసము, నొతిశలీత గురు 

స్ని గ్గండాన్వల్పశీతలము, గురుత్వము, స్నిగ్ధముగ నుండును. అదోషలమ్ = 
స్వల్ప దోషమును చేయును. శరీర ధాతుసామాన్యాక్ = పురుష శరీరములోని 

మాంస ధా తువునకు తుల్యమైన గుణముగలది యగుట వలన కొంచెమువాత 

మును వృద్దిచేయును. అనభిమ్యంది= అభిమ్యందముకాదు. బృంహణమ్ == శరీర 

పుష్టిని గలుగ జేయును. 

తాత్భర్యాము : మేక మాంసము స్వల్ప శీతలముగ నుండును, గురుత్వ 
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మును. స్నిగ్గత్వమును కలిగించును. మేకశరీరములోని ధాతువులుగూడ మనుష్య 
శరీర ధాతువులతో తుల్యములుగ నుండుట వలన న్వల్బ్పముగ శ్లేష్మమును, 
శరీర పుష్టిని గలుగ జేయును. 

(వతివదార్జ ము : అవికంచగొక్షై మాంసము, అతో విపరీతం మేక 
మాంసమునకంు విపరీతముగ (అనగా అత్యుష్టముగ, స్నిగ్గముగ, దోషయుక్త 
ముగ, శ్లేష్యకారిగ), తత్ అది, బృంహణం =ళరీర పుష్టి కారిగ నుండును, 

తాత్సృర్యూమయు : గొకై మాంసము మేక మాంసమున కంక విపరీత 

గుణముగలదిగ నుండును. శరీర పుష్టికారిగా నుండును. 

లీలల : మేక మాంసము స్వల్పమైన శీతపీర్యము గలది. స్వల్పగురువి 
స్వల్పస్నిగ్గము గలది. దోష. సామ్యతకు భంగము వాటిల్లునట్లు చేయదు 

పథ్యముగ నుండును. స్వసామర్థము వలన, పురుషు శరీరమందలి నమస్త ధాతువు 
లతో సామ్యత నుండుట నలన అనభిష్యంది. శారీ"రే వత్యుతి ఆహోారశ్ళ 

విహారశ్చ యః స్యాద్దోపగుకై ః:సమః ధాతుభిర్విగుణూ యళ్చ (స్రోతసాం సప 
దూవక:ః” ఇతి. 

మూ॥ అతి మేధ్యం త్య బేన్మాంసం సాతం వ్యాధి విషోద_కైః॥ 

స్వయం మృతం ధూమ పూర్ణ మగోచర మృత౦ంకృశమ్! 
నదో్యోవాతం వయస్థంచ శుద్దం సుర భిశస్యశే॥ 

(వతీవదార్గము : అతి మధ్యం మిక్కిలి మేదస్సులెన వారికి సంబంఠధిఠి 

చిన, మాంసండామాంసమును, చ్యాధి విపోదశై ౩=వ్యాధుల చేత, విషమముల 
చేత హతండచంపబడిన వారికి సంబంధించిన మాంసం=మాంసమునుు వా= 

లేక, స్వయం మృతం = స్వయముగ చచ్చిన వారికి సంబంధించిన మాంసండా 

మాంసమును, ధూమ పూర్ణం=పొగచే చచ్చిన వాని మాంనమును, అగోచర 
మృతం=అజ్ఞాతముగ చచ్చిన వాని మాంసమును, | భృశం =ఆనూప చేశమందలి 
జంతువు, జాంగల దేశములో పుష్టి చెందిన దాని మాఠసము, కృశం=ా 

జాంగల దేశమందలి జంతువు, ఆనూసదేశమందు కృశించిన డాని మాంసమును 
త్యజేత్ జావదలి పెట్ట వలయును. సద్యోహతం = అప్పుడే చంపబడినదాని 
యొక్క మాంసము, చ=మరియు, వయస్థం = వయన్సులోనున్న జంతువు 
యొక్క మాంసము, నురభి = మంచివాసనగల మాంసము, శస్యతీ =| పశ స్త 

మైనది. | 
లొత్ఫ్సర్యుమ : మేదోఠోేగి మాంసము, వ్యాధులచేత, విషముచెతః 

ఉదకముచేత చంపబడిన వాటియొక్క మాంసము, న్వయముగ చచ్చిన వాటి 
యొక్క మాంసము, పొగచే చచ్చినవాని మాంసము, చేశ వై పరీత్యమువలన 

సృష్టి చెందిన లేక కృశించిన జంతువృులయొక మాంనము గర్జి ంపబడినది, 
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అపుడే చంపబడిన జంతువుయొక్క మాంసము, వయన్సులోనున్న 
జంతువులయొక._ మాంనము, మంచి చాననలు వెదజల్లు మాంసము (పళ స్త 

మె నది. 

కోళిలోఖ : _మేదస్వి యొక్క మాంసమును పరిత్యజింపవలెను. వ్యాధ్యా 
దుల చేత నష్టమైన మాంసమును త్యజింపవలెను, కారణము తెలియకనే 

చచ్చినవియసు, దుర్చులమైనవియమను, మిగుల బలిసిన శరీరము గలవియును, 
వ్యాధి. జలము, విషము వీనిచే మృతి జెందినవియునునగు జంతువుల యొక్క. 
మాంసమును వర్జింపవలెను. అపుడే చంవబడినవియు, మంచి యౌవనము 

నందుండు జంతువుల యొక్క మాంసమును, స్నాయువులు, అస్థులు ము 

' తీసివేయబడిన మాంసమును భుజింవవలెను. 

మూ॥ పణః కరంగో వారిణః శళో లావః కపింజల: | 

తి త్రిరిః కృకరో గోధా శ్వావిద్ గృ(థో మృగాధిపః। 

బర్హైణవి సారికా న్యంకుర్హ సో రోహిత కచ్చపా। 

వర చా[గ్యాః స్వవ'ర్లేషు పవశా స్టేవ్యపి నృ తాః | 

లావెణ గోధాః సింవోళ్ళ, నిందితో గారి సదర్హురః | 

బుళ్యకి కా క పోతళ్చ శేషము _కం యశథాతథమ్॥ 

(వలతివదార్థము : వణః నల్ల నె వెద్దకండ్లుగల జింక, కురంగః ఇబ్జి 
జాతిలో చేరిన మృగవి శేషము, హరిణః = ఎజ్రిని జింక, శశః=కుందే లు 
లావ వలావుక పిట్ట, క పింజలః = అక్క్థాాలయందు చితవర్ణ ముగల బట్ట వన్నె 
పతీ, తి_త్తిరిః =తితువుపిట్ట, కృళరః ==కృ్ళకరము, గోధా=ఉడుము, శ్వావిత్ = 
నల్లని ఏదుపంది, గృ |ధఃడాగద్ద, మృగాధివః = సింహము, బర్హి ణః=ా నెమళ్ళు, 
సారికాః = గోరువంక వకులు, న్యంకుడాజింకపోత్కు హాంసః = హంనము, 
రోహితవరోహితమనుచేవ, కచ్చవ=తాచేలు, వ_ర్టివావ_ర్తిశియను చేప, 
స్వవ రేషుడాతమ తమవర్గల యందు, అ(గ్యాః = |శేస్టములై నవి, తేవ్యపి=ా 
వాటిలోగూడ, లాపపణగా ధాఃసింహోళ్చ = లావుకపిట్ల, నల్లనై_ "పెద్దకండ్లు గల 
జింక, ఉడుము మరియు సింహము, (ప్రవరాః = మిక్కిలి (_శవ్చములుగా, 
సత్ర తాః చెప్పబడినవి; గ శమ ఎద్దు, దర్దురః = కప్ప, బు శ్యః = మనుబోతు. 
చ ==మరియు, కా ణక పోతఃైకాణక పోతము, నిందితః=గర్లి ంపబడినది, 
శవం = మిగిలినవి, య థాతథమ్ దఉన్నదున్నట్లుగా, ఉ_క్తం=ాచెప్పబడినది. 

తొత్స్ర్భంయు ; నల్లనై 'పెద్దకండ్రుగల జింక కురంగము, ఎట్లని జింక 
కుందేలు ఇవి మృగవర్షములో (శెస్ట్యమెనవి. లావుకపిట్ట, బట్టవన్నె వతి, తీతువు 
పట్ట, క్టకరము ఇవి విష్కిరవర్లములో (ోష్ట్యమెనవి. నల్ల ని ఏదువంది, ఉడుము 
ఇవి బి లళయవర్షములో (శేష్టమెనవి, గద్ద, సింహము ఇవి (పసవావర్గ్లములో 
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(శ్రేస్టమెనవి. గోరువంక పకి (పతుద వర్గములో |శేష్థమైనది. జింకపోతు 
మహామృగ వర్గములోను, హంసము జలచారీ వర్గమునందు, రోహితమత్స రము, 
తా బేలు, వ_ర్జీయను మత్స్యము జలజవర్గము నందును _శేష్టమెనవి. ఈ 

అన్నింటిలో గూడ వణాదులలో వణము, లావాదులలో లావుక పిట్ట, నల్లని 

ఏదు పంది, ఉడుము ఈ శెంటితో ఉడుము, గద్ద, సింహము ఈ "రెంటిలో 

సింహము _ోప్టమెనవి. ఎద్దు, కప్ప, మనుబోతు, కాణకపోతము ఈ నాలుగు 

తమ వర్గములలో నింద్యములు. మిగిలిన వాటిని, వాటి వాటి గుణములను 

బట్టి జెలుసుకొనవలయును, 

కోళిలోఖు : వణాదులు తమ వర్గ్షములలో _శేష్షమెనవి, తక్కినవి తాత్స 

రాస్ట్రం శములు,. - 

మూ॥ గురూణ్యండాని బాలానాం కషాయ నుధురంఫలమ్ 
వృద్దానాం స్నా యుభూయిష్టం అబల్య గురు దోవలం॥ 

పుం _సీ/యోః పూర్వపశ్న్వాశ్టే గురుణి గర్భిణీగురుః | 

లఘుర్యోపి చ్చతుష్పాత్సు వివాంగేషు పునః పుమాన్ ॥ 
శరస్కంధోరు వృష్టన్న కటా? నక్టోళ్చ గౌరవమ్! 
త థా౬ఒ౬మ బక్వాళ యోర్యథా పూర్వం వినిర్జి శేత్ ॥ 

శోగకిత్ర (వభృతీనాంచ ధాతూనా ముక రోత్తరమ్। 
మాంసాత్ గరీయా వృషణ నమే|ఢ వృక్క యకృత్ గుఏ మ్॥ 

ఇతి మాంసవర్షః 

(వళివదార్భిము : అండానిడాగుడ్డు, గురూణి=ాగుగుత్యమును చేయును. 
బాలానాం= లేత వయస్సుగల జంతువులయొక్క, పలమ్ =మాంనము, కషాయ 
మధురమ్ = కపాయముగ, మధురముగ నుండును. వ ఎ్రిద్దానాండామునలితనము 
గల జంతువులయుక్క, వలం=ామాంసనము, స్నాయుభూయిష్టమ్ =మిక్కుట 
ముగ స్నాయువులతో కూడి యుండును. అబల్యం =బలకర మైనదికా దు. గురు 
గురువు, దోషలమ్ == దోషకర మెనది. పుం_స్తి) యోవవురువ స్ర్రీజా తిజంతు 
వులయుక్క-, పూర్వ పళ్ళాస్థాాపూర్వ వశ్చార్థభాగముల యందలి మాంసము, 
గురుణిడాగురువుగ నుండును. చతుప్పూత్సు నాలుగు కాళ్ళుగల జంతువు 
లలో; యోషీత్ == (స్ర్రీజాతి మాంసము, లఘుః == లఘువుగ నుండును, పునః=ా 
మరల, వివాంగషుడావకి జాతులలో, పుమాన్ పురుష వతి మాంసము, 
లఘుః=లఘవుగ నుండును శిరస్కంధోరుప్ఫృప్ఫన్య శిరము, భుజశిరన్సులు, వీపు, 
పిరుదులు, తొడలు, 'వెనుకభాగము వీనియొక్కు, కట్యాసక్టః = నడుము, 
తొ డలయొక్క, తథా= అన్తే, ఆమ పక్వాశయయోః=అఆమాశయ, పక్వా 
శయములయుక్క మాంసము, యథా పూర్య=యధథాపూర్ణముగ, గౌరవము = 
గురుత్యముగ లదియని, వినిర్లి ఫేక్ = నిరేశింపబడినది. శోణిత (నభృ్ళతీనాం ధాతూ 
నాండర కాది ధాతువులకు, మాంసాత్ దమాంసమునకంచు, వృషణ, మే(ఢ, 
వృక్క యక లిద్దుదం వృష ణములయంధలిమాం సము, మే[ఢమునందలి మూంసమను, 
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నృక్కాముల యందలి మాంసము, యకృత్తు నందలి మాంసము, గుదము నందలి 

మాంసము, గరీయః == గురుత్వము గలది. ఇతివఅని; మాంసవర్గః = మాంస్ల 

వర్గము, ఉక్రః=చెప్ప బడినది. 

కాత్సర్య్భూయు : పములయొక్కు గుడ్డు గురువుగా నుండును, లేత వయ 

న్ఫులో నుండు పకులయొక్క మాంసము, కషాయ లవణ రసములు గలిగి 

యుండును. ముసలి పకములయొుక్క మాంనము మిక్కుుటముగ స్నాయువులతో 

కూడుకొని యుండును. బలకరమైనదికాదు. గురువు. (తిదోషములను వృద్ధి 
పరచును. పురుష మృగములయొక్క మాంసము బొడ్డునుండి వై భాగము 

శిరోభాగము) .గురువు, (స్త్రీ మృగముయొక్క మాంసము బొడ్డునుండి (క్రింది 
ఇ భాగము గురువు. గర్భవతియెన జంతువుయొక్క సమస్త శరీరము నందలి 

మాంసము గురువు. చతుష్పాద జంతువులలో (సజాతి మాంసము లఘువు. 

మరియుపకులలో, పురుషపతీయొక్క మాంసము లఘువు.నక్టియందుండు మాంస 

మున కంకు కటి మాంసము గురువు. కటికంకు పృష్థము గురువు, పృష్టమున 

కంకు తొడలు గురువు. తొడల కంకు భుజశిరస్సులు గురువు. భుజశిరస్సుల 

కంచు శిరన్సు గురువు. ఈ విధముగనే పక్వాశయము కంకు అమాశయము 
గురువు. రకాదిధాతువులలో ఉ త్తరో_త్తరము గురువుగా తెలునుకొన వలయును. 

ఎట్టులనగా?ర క్షమున కంశు మాంసము, మాంనమునకంలు మేదస్సు, మేదన్సు 
కంక అస్థి, అస్థికంచు మజ్జ, మజ్జకంశు కుక్రసారము గురువు. మాంసమున 
కంశు వృవణములు,వృవషణముల కం మే[ఢము,మే|ఢమున కంచు వృక్కాలు, 
వృక్య్థాలకం కు యకృత్తు, యకృత్తు కంచు గుదము గురువుగా నుండును అని 

మాంసవర్గము ముగింపబడినది. 

ళళిలోల : పములయొక్క గుడ్డు గురువులు. పిల్ల వకులయొక్క 

మాంనము, కషాయ మధుర రనము గలది. మునలి వకములయొక్క మాంసము 
మిక్కుటముగ స్నాయువులు కలిగి యుండును. బలకరముగాదు. గురువు. 

_తీవోషములను చేయును. ' గర్భవతియైన పశిమాంనము గురువు. తక్కినవి 
తాత్సర్య్యాంశములు, అని మాంస వర్గము, 

_శ్ఞాక్ర వర్ష ము 

మూ; శాకం పొరా శరీ శూపా నునివషండ సతీనజమ్। 

(తిదోషఘ్నం లఘు (గ్రాహి సరాజతన వాన్తుకమ్- 

ఘనిష౦డో ౬గ్నికృద్య్భ్రృమ్యన్తేషు రాజక్షవః వరమ్! 

గ్రవాణ్యరో వికార ఘ్నో వర్చో భేదీతు వాన్తుకః।। 
హొ _సి దోవత్రయం కున్టం వృష్యాసోష్టారసాయనీ 
శాక మాచీ సకఠాస్వర్యాచాం గేర్యమ్లాగ్ని దీవనీ। 

(గవాణ్యర్యో ఒనిలశ్లెమ్మ హితోష్లా (గాహిణీ లఘు 
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(థతివదార్థము ; పాఠాడాచిరుబొొద్ది, శరీ==కచోరము, |శూపా=ా 
కసివింద, నునివండవాచెంచలి, సతీనజను =నతీనజము, రాజతవః చిలుకకూర 

వాస్తుకండాచ[క్రవంర్థి కూర వీటియొక్క, శాకంచ=కూర, (తిదోవన్నుం=ా 
|తిదోషములను పహారింపజేయును. లఘు = లఘువుగ నుండును, [(గాహి = మల 

బంధమును చేయును. కేషు == వె జెప్పిన పాఠాదిశాకములలో, నునిషండః= 

చెంచలికూర, అగ్నికృత్ =విశేషముగ  అగ్నిదిపనమును గలుగ జేయును, 
వృష్యః శు కమును వృద్దిపరచును, పరండావిశేషముగా, రాజతవః = చిలుక 
కూర, [(గహణ్యర్నో వికారఘ్నః == |గహాణి, అర్శస్సు వీనిని బోగొట్టును, 
వాస్తుకంవచ[కవ ర్తికూర, వర్చో శేదిడామలముకు. భేదించును, కాకమా వీ == 
కాచికూర, దోవ[తయం = తిదోషములను, కుష్పండాకుష్టమును, హంతి= 

పోగొట్టును, వృష్యూవశు |కకరము, షో ఫ్థాడాకించితుప్ల ముగ నుండును, రసా 

యనీ =రసాయనము, సరాడాళశరీరములో గడ్డకట్టియుండు వన్తుపులను ఛేదించును, 
న్వర్యా = కంఠన్వరమునకు హితకరమెనది, దాం గేరిడాపులిచింత, అమ్లా= 

పుల్ల గుండును, అగ్ని దిపనీ=అగ్ని దీిపనమునుచేయును, _గహణ్యర్యోఒనిలశ్రైమ్ము 

హితోసష్టా= గహణి, అర్భన్సు, వాతము, శ్లేష్మము, వీనియందు పథ్యకరము, 

ఉష్ణ వీర్యముగంది, (గాహిణీ =మలమును గట్టివరచును, లఘుః = లఘువుగ 

నుండును, 

తాత్ఫ్ర్భోంయు : చిరుబొెద్ది, కచోరపుకూర, కసివిందకూర, చెంచలి 

కూర, సతీనజము, చిలుకకూర, చ[క్రవర్తికూర ఈ శాకములు | తిదోషములను 

హారింపజేయునము. లఘువుగ నుండును. మలిబంధమును జేయును. 

సోమాన్యగుణములను చు నుదహారించిన వాటికి చెప్పి విశమగుణములను 

చెప్పుచున్నారు. పైనుదహరించిన, పాఠాదిశాకములలో చెంచలి కూర విశేష 
ముగ, అగ్నిదీపనమును గలుగ జేయును. శుకకరము. ఇది జలమధ్యములో 
"మొలచును. దీని యాకులు వులిచింతయాకులవలె నుండును. 

చిలుకకూర విశేషముగ (గహణి, ఆర్శన్సు వీనిని పోగొట్టును. 
చకవ_ర్తికూర మలమును శేదించును. 

కాచికూర | తిదోషములను, కుష్ట మును బోగొట్టును. శు కక్రరము. 
కొంచెము ఉప్పమునుచేయును. శరీరమునందు వేగముగ వ్యాపించును. శరీ 
రములో గడ్డకట్టియుండువన్తువులను భేదించును. కంఠస్వరకరము. రసాయనము. 

పులిచింత పులుపుగా నుండును. (గహాణి, అర్భస్సు, వాతము, 
శ్రేష్టము వీనియందు వథ్యకరమైనది. ఉష్టవీర్యము. మలమును గట్టి పరచును. 
అఘువృుగ నుండును. 

లేల : శాచికూర శరీరము నందు స్వస్థతను గలుగ జకేయుటచేత 
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రసాయన తుల్యముగ నుండును, చాంగరి్షాతు[చామ్టికే యని యర్థము, 

ఫులిచింత యని తెలుగు, 

మూ వటోల స ప్పలారిష్ష శార్జామా వలుజామృతాః I 

వెశా(గ బృహతీ వాసో కుంతలీ తిల పర్షి కాః | 

మండూక వర్గీ కర్కోట కారవేల్టక పర్పటాః ॥ 

నాడీ కలాయ గో జివ్వో వారఠాకం వనతి క్రమ్ || 

కరీరం కులకం ననీ కుచేలా శకులాదనీ॥ 

కఠి బ్రకం కేంబుకం శీతం నరోశాతక కర్క-శమ్॥ 

తిక్రం పాకే కట్యుగాహి వాతలం కఫపిత్తజీత్॥ 

(వతివదొర్జము ; (1) పటోల=పొట్ల, (2) స పలా = నంబరేణు, 

(2) అరిష్ట = పము, (4) శార్జాష్టా=గురుజా, (క) అవల్లుజా=ాజావంచి, (6) 

అమృళాః = తిప్పతీ?, (7) ర్వ ఈా|గడావెదురుగొముర, (8 ర్) బృ హాతీ =ాములక'? 

(9) వాసా == అడ్డసరము, (10) కుంతలీ=నూత్ము తిలజాతి; (11) తిలవర్ణి కా 
=బదరము, (12) మండూక' పర్ణ =మండూకబహిగ్తి లేక సరస్వతి ఆకు, (18) 
కర్చు టడాడావరడంగి, (14) కార వేల్లక = కాకర, (15) వర్పటాః = పర్వాట 
కము, (16) నాడీకలాయకడాశకులాతము (ఇది నువర్చలా భేదము) (17) 
గొ జిహ్వా = బరివెంక, (158) వార్తాకమ్ = కత్తిరివంగ,(19) వసతి కకమ్ =కొడిళ 
పాల (20) కరీరండావెదురుమొలక లేక చేటకొమ్మ, (21) కులకం చిట్టి 
తుమికి, (22) నందిడనందివృక్షము, (28) కుచేల చికు బొెద్ది, (24) శకులాదనీ 
=కొటుక రోహిణీ, (25) కటిల్ల కం హఎజ్టిగలి జేరు, (26) "శీంబుక్రం = కేంబు 
కము, (27) కోశాంతక వీర, (28) కర్యశమ్ = కంపిల్లము, ధీతం=ా శీత వీర్య 
ముగ,తి క్షండాతి క్ర్షరనము, పాశకేకటుడాపాకము వలన 'కటురనము, (గాహి=ా 
మలమును బంధించును. చజాతలండావాత కారి, కఫ ఫపిత్త జిత్ హకఫ పి పి త్తములను 

బోగొట్టును. 

తాత్ధర్భ్యంయు ; పొట్ట, సనంబకేణు, వేము, గురజ, బావంచి, తిప్పతీగె, 
. వెదురుగొము, ములక,  అడ్డసరము, కుంతలీ, బదరము, సరన్వతి యాకు, 

డావరడంగి, కాకర, పర్శాటకము, నాడీకలాయము, బరివెంక, క తిరి 
వంగ, కొడిశెపాల, కరీరము, చిట్టితుమికి, నంది వృక్షము, చిరుబొొద్ది, కటుక 
రోహిణి, ఎట్ల పునర్నవ, కేంబుకము, వీర, కంపిల్ల ము అను నీ యిరువది యిని 
మీది శాక కములు నీత్త పిర్యములు. తి కరనము, కటు. విపాకముమ గలిగియుండును, 
మలమును బంధించును. వాతకారి, పిత్త కఫములను శమింప జేయును. 

కళిలోఖ : న వలా = సాతలా; అరిన్షః హనిమృః; శార్త్వష్లూ =అంగార —0 6) డ్ 

నల్లి కా; అవల్లుజః = సోమరాజీ; అమృతా=ాగుడూ చీ; సతః =వంశనద్భృళః; 
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మండూక్రపర్ణి =మండూకీ (నైవ ఆదిత్య వల్లీ); వాడీక లాయః=జాల్తీ (నైవ 
శకులాత్షః); కుచేలాదాపాదా; శకులాదినీ ఆ కటుకా; కఠిల్ల 8 2౭ వర్ష ఘూ 'భేదః; 

కశాతక ం=దధిజ్ఞమ్, 

మూ॥ వాద్యం పటోలం [క్రిమి నుత్ స్వాదుపాకం రుచి(ప్రదమ్స్ 
పిత్తలం దీపనం భేది వాతభ్నుం బృవాతీ ద్వయమ్ ॥ 

వృషంతు వమికాసభ్నం రక్త పీత్త వారం పఠమ్ |; 

కారవేల్పం సళ టుకం దీపనం 1 కఫపీత్ర జిత్ ॥ 

వారాకం కటు తికోవం మధురం కఫచాతజిత్ ! 

సజూర మగ్ని జకనం వాద్యం రుచ్య మవిత్తలమ్ ॥ 

కరీర మాధ్యానకరం కషాయం స్వాదు తి క్రకమ్! 

కోశాత కా వలుజకా భేది నా వగ్ని దీవనౌ ॥ 

శ్యామా శాల్మ లికాశ్ళ ర్య ఫంజీకర్ల క యూధికాః |! 

వృజాదనీ శీరి వృత బింఖీ తనిక వృష కాః Il 

లో|ధః శాణః కర్చుదారః నశేలు రృషమూవషి కా 

భల్హాతక ః కోవిదారః కమలోత్సల కింశుకమ్ ॥ 

వటోలారి గుణం స్వాదు కపాయం పి త్తజిత్ పరమ్ 1 

(వతివదార్జము : వటోలం = పొట్ల; హృద్యం = హృదయమునకు 

మం చిది; కిమినుక్ డా| క్రిములను బోగొట్టును; స్వాదుపాకంచపాక్రము వలన 
మధురముగ నుండును; రుచి (పదమ్ రుచిని బుట్టించును; బృవాతీ ద్వయం=ా 

ములక, వాకుడు, ఈ రెండును; పి త్రలం=ాపి త్రమును వృద్ది చేయును; దీవనం= 
అగ్ని దిపనకా ర; దివ మలాదులను ఛేదించును; వాతఘ్ను ౦ హవాతమును 

పారించును; వృ షంతు -- అడ్డసరము; వమికాసఘ్నం = వమనమును, కాసమును 

పోగొట్టును; పరండావిశేషముగ; రక్ష్తపి త్తపారంచర క్షపి త్రమును బోగొట్టును. 

కారవేల్ల ం=ాశకాకర; సకటుకం కొంచెము కటువుగా నుండును; గీపనం 

=అగ్నిదిపనకారి; పరం=ావిఢషముగ; కఫజిత్ = కఫమును జయించును. 

వాన్తాకం = వంకాయ; కటు=ాకటు రనము గలది; తి కడా తిక్తముగ 

నుండును; ఉష్ణం =ఉష్టవీర్యము గలది; మధురంవతియ్యగ నుండును; కఫ వాత 

జిత్ డకఫవాతములను బోగొట్టును; సజారండాకొంచెము ఉప్పగ నుండును; 

అగ్ని జననం =జఠరాగ్నిని బుట్రించును; వాద్యం = హృదయమునకు హితకర 

మెనది; రుచ్యం=ారుచిని బుట్టించును; అపి _తలం--కొంచెము పి _త్తమును రలుగ 

“జేయుకు. 

కరీరం వ వెదురు మోవు; ఆధ్యానకరం == కడుపు నుబ్బరించును; కషాయ 

స్యాదుతి క్ష కఠవరసమునంద్లు మధురముగ తి కృముగా నుండును, 
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కోశాత కావల్లుజకాడావీర, చావంచి ఈ రెండును, ఛేదాకా=ావాశతాదు 

లను శేదించును; అగ్నిదీపసా =అగ్ని కిపనమును కలుగ జేయును, 

శ్వామా=నల్ల బెగడ, శాల గలి = బూరుగ; కాశ్శర్య = మా గుమ్ముడు; 

ఫంజీ=జారంగి; కర్ణి కడాచేమంతి; యూధికా=అడవిమొల్ల ; వృజాదనీకా 
బదనిక; కీరవృజా = తరవృతము (చిన్న వివ; వింబీ=దొండ; తనీక = 
తనికము; వృజీ కా -వృతిక ; లో[ధ=లొద్దుగ; శాణం ==శాణము; కర్చుదారః 

=కాంచనము; సశేలుః విరిగి; వృన అడ్డ సరము; మూపి.కా = ఎలుక చెవి; 
భల్లాతక 8 బీడి; కోవిచారః == ఎల్లుక*ంచనము; కమల = కమలము; ఉత్సల=ా 
కలువ; కింశుకమ్ = మోదుగ-ఇవి; వటోలాది గుణం=ాపొట్ల మొదలగువానితో 
తుల్యమైన గుణము గలవి; స్వాదు క'పూయండమధుర కషూయముగ నుండును; 
పరం హవిశేషముగ; పిత్తజిత పి త్తఃమును బోగొట్టును. 

తాత్సర్భంూము : పొట్ల వ్యాశయమునకు మంచిది. - (క్రిములను బోగొ 
ట్లును, మధుర విపాకమును చెందును. నోటికి రుచిని బుట్టించు ములక, వాకుడు 
(బృవాతీద్వయము) అను నీ శెండు శాకములును పి త్రకారి, అగ్ని దీపనమును 
చేయును. మలాదులను భేదించును. నాతమును వారించును, అడ్డనరము వమ 
నమును, కాసమును హరింప జేయును. విశేషముగ ర కపి త్రమును బోగొట్టును. 
కాకర కొంచెము కటు రసము గలది. అగ్నిదీపనకారి. విశేషముగ కఫపి త్రము 
లను బోగొట్టును. 

వంకాయ కటు రసము గలది. కొంచెము చేదుగనుండును. ఉన్థ వీర్యము. 
మథురముగ నుండును. కఫవాతములను జయించును. కొంచెము ఉప్పగనుండును. 

హృదయమునకు మంచిది. నోటికి కుచిని బుట్టించును. కొంచెము పి _త్తకారి, 
వెదురు మొలక కడుపు నుబ్బరించును. కషాయ మధుర తిక్త రనములను 

గలిగి యుండును, 

వీర బావంచి ఈ రెండు శాళములు చాళాదులను భేదించును. ఆగ్ని 

దిపనమును గలిగించును. రూతముగ నుండును. 

నల్ల తెగడ, బూరుగ, గుమ్యుడు, జారంగి, చేమంతి, అడవిమొల్ల , బదనిక ' 
చిన్న విప్ప, దొండ, తనికము, వృవీక, లొద్దుగ, శాంము, కాంచనముః విరిగి 

అడ్డ సరము, ఎలుక చెవియాకు, - జీడి, ఎర కాంచనము, కమలము, కలువి 
మోదుగ ఇవి _వై జెప్పిన పొట్ల మొదలగు వానితో తుల్యగుణములుగలవి" 
మధురముగ, కపాయముగ నుండును. విశేషముగ పిత్తమును పోగొట్టును" 

కోళిలోఖ: శాన్టమాదులు మొడలుకొని కింశుకము వరకు వటోలాదుల 
గుణములతో కూడియుండును. మధుర కషాయరసనములను గలిగి 
విశేషముగా సిత్తమును జయించును, శ్యామాడాతివృత్, భంజీ ాఖాధంగీ, 
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వృజాదనీ=వన్లాకః!, జీరవృతుక = పతికః (నైవ కణరుకః), టీం క్రీ జార కఫలా, 

ఇలుః =గప్మాతకః; కింళుకః హవలాశ। (తస్య కుసుమ ఏవ శాకత్వం)--- 

మూ! జగ మూ(తా సరా ఫంజీ కరీరం స్యాదఖీరు కమ్॥ 

నతి క్షం లఘు చకుష్యం వృష్యం దోష[తయపణుక్ | 

తండులీయో హిమో రూతః స్వాదు పాకరసో లఅఘుః॥ 

మదపి త్త విషాసృఘ్నే ముంజాతం వాత పిత్త జిత్ ! 
స్నిగ్గం శీతం గురుస్వాదు బృంవాణంశు |కక్ళత్ వగమ్॥ 

పాొలంక్యా పిచ్చిలా గుర్వీ శ్రేషన్షిలా భేదినీ హిమా! 

మదఘ్ను్యు పోదకాచంచుర్తా' హీకె పూర్వవత్త ఛా॥ 

విచారీ వాతపిత్తఘ్నీ మూ[తలా స్వాడు శీతలా। 

జీవనీ బృంవాణీ కల్యా గుర్వీ వృష్యారసాయనీ॥ 

చతుష్యా సర్వ దోషఘ్నీ జీవన్తీ మధురా హిమా!। 

శాక5ానాం [పవరా న్యూనా ద్వితీయా కించి దేవతు॥ 

వాతపిత వారా భంజీ పర్వణీ పర్వ పుష్టికా। 

(వలివదార్ద్ము : భంజీ (జావ్యాణ యప్టిక (గంటు భారంగి) శాకము, 
బద్దమూ[తా = మా(తమును బంధించును. నరా=(వికేచకము) శీ ఘముగ 

శరీరమందంతట వ్యాపించును. అభీరుజం=ా శతావరీ, కరీరం = వెణుతురు పువ్వు, 

సతి క్షండాకొంచెము చేదుగనుండును, లఘు =లఘువుగ నుండును, చ తుష్యుం = 

వాజీకరము. 

తండులీయః ==.చిబ్రికూర, హిమః = చల్లనిది, రూతఃడారూక్షము. 
స్వాదు పాకరనః =మధుర విపాకము, మధుర రన సముగలది. లభఘుః=లఘువు. 

మదపి త్త విపాసృఘ్నః ==మదము, సి త్రం,విషము,ర క్ర దోషము వీనిని నశింప 
జేయును. ముంజాతం = ముంజాతము, _ చవాతపి త్తజిత్ = వాతపి_త్తముల 

నువారింపజేయును. స్నిగ్గండస్నిగ్గముగ, కీతం=ాశీతలముగ, గురు =గురువుగ, 
స్వాదు= మథురముగనుండును. బృంవాణం =ళరీర మునకు పుష్టినిచ్చును. వరం= 

విశషముగ, శు క్రళ్ళత్ శు కమును వృద్ది చేయును.పాలంక్యా = మట్టు బచ్చలి 

కూర, పిచ్చిలా=జిగటగ నుండును. గుర్వీడాగురువుగ నుండును, శ్లేషగులా= 
శ్రేష్మకారి; భేదినీ=ామలాదులను 'ేదించును, హిమాడశీతలముగ నుండును, 
ఉపోదకాడాదుంవ బచ్చలి, మదఘీ =మదమును వారించును. చంచుః= 
పొలముబచ్చలి, [గాహీవ= =మలమును బంధించును, 

ఆతి = దుంప బచ్చలి, పొలము బచ్చలి ఈ రెండును, తథా = 

అస్లు, పూర్వవక్ మట్టు బచ్చలితో తుల్యమైన గుణము గలవి, విచారీ= 
నేల గుమ్ముడు, వాతపి త్తఘ్నీ = వాతపి_త్తమును వారింన జేయును, 
మూతలా జ మూ(తము నధికము జేయును స్వాదుశతలా కా 
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మధురముగ;' క్రీతలముగ నుండును, జీవనీ = బలమును, బృంవాణీ == 
శరీర పుష్టిని గలుగ “జేయును, కంళ్యాహకంఠ న్వరమునకు హితకర మైనది. 
గుర్వీ=గురుత్వమును జేయును. వ్యస్యూ=ాశు[క్రమును వృద్ది జేయును. రసా 
యనీ = రసాయనముతో తుల్యవై నది, జీవంతీ = పాలకూర, చకుష్యూవ= 
'న్మేతములకు హితమును చేయును. సర్వ దోషఘ్నీ ==|తిదోషములను వారింప 
"జేయును. మధురా = మధురముగనుండును, హిమావాశీత వీర్యము గలది. 

శాకానాం = అన్ని విధములయిన శాక్రములలో, (పవరా =మికి్మితి (ప్ప 

మయినది, ద్వితీయా = రెండవ పాలకూర, _ నూ్యూనా తక్కువ గుణము గలది 

పంతు కించిత్ కాని తక్కువ గుణములు కలది. ఖండీవదిరిసెనము, పర్వణీ = 
పర్వణీశాకము, వర్వపుష్టి కాడాపర్వపుష్షికాశాకము, వాతపిత్తపారా=వాతపిత్త 

ములను వారించును, 

తౌత్ళర్భుయము : గంటు భారంగి శాకము అల్ప మ్మూతమును చేయును 
విరేచనశకారి; శతావరీ, వెణుతురు పువ్వు కొంచెము చేదుగా నుండును. లఘువు 

నేత్రములకు మంచిది; వాజీకరము. 1తిదోషహరము. చిజ్టికూర చల్ల గనుండును, 

రూక్షము, మథుర రన, మధుర విపాక్రమును చెందును. లఘువు, మదము. 
పిత్తము, విషము. ర కదోషములను కోగెట్టును. 

po 

ముంజాతము వాతపి_త్తమును జయించును. స్నీగ్గముగ, శీతముగ,, 
గురువుగ, మథురముగ నుండును. శరీరమునకు పుష్టినిచ్చును. విశేషముగ 
శు[కమును వృద్ధి పరచును. మట్టు బఛ్చలి కూర జిగటగ నుండును. గురువుగ 
నుండును. శేమృ'కారి. మలాదులను భేదించును, శీతలముగ నుండును. 

దుంప బచ్చలి కూర మదమున, వారించును, 

పొలము బచ్చలి మలమును బంధించును. 

దుంపబచ్చలి, పొలము బచ్చ.లి ఈ "రెండును మట్టు బచ్చలితో తుల్య 
గుణము గలవి. నేల గుమ్ముడు వాతపి_త్తమును హరింపజేయును. మూ[తము 
నధికముగ జేయును, మధురముగ, కీతలముగ నుండును. బలమును, శరీరపుష్టిని 
గలుగ జేయును, కంఠ స్వరమును చాగువరచును. గురుత్యమును చేయును, 
శు(క్రకరము, రసాయనముతో తుల్య మైనది. 

పాలకూర నె[తములకు మంచిది, (తిదోషములఅను వారించును. మధురముగ 
నుండును, శీత వీర్యము గలది, అన్ని విధములయిన శాకములలో ఆేషమెనది. 
తక్కిన పాలకూరలు తకుంవ గుణము గలవి, 

దిరినెనము, _ పర్వణీ పర్వపుష్పికా, శాకములు, వాతపి త్రములను, 
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ళలిలోఖల : గంటు భోరంగి శోకము మూ[తము నధికముగ చేయును, 

విలేచన కారి, శతావరీ శాకము, వెణుతు ఏ పువ్వు చేదుగా నుండును, త్రిదోష 

ములను నశింప జేయును. 

ముంజాతః అనునది కాశ్ళీర దేశముల యందు “నహోయకః” అని 
అందురు. భండీ == మం జిష్టా, పర్వపుప్పు వ నాగదంతీ అని యర్థము, 

మూ కూప్మా౦డ తుంబ కాలిగ కః సరూ ర్యారు విండిళమ్॥ 

తథా (తపువ చీ రాక చిగ్భటం “ఫ్ర వాత త్ | 

ఛేది విన్టంభ్యభిష్యంది స్వాదుపాః రన _గురు॥ 

(వతివదార్థము : కూబ్మూండ దాగుడు; తుంచాడానార; కాలింగ 

పుచ్చ; కర్కారువనులుదోన; ఉర్వాకుు =దోన; తిండిళమ్ హతిండిశము; 

తథా == అమే; |తపుసడాదోనలో భేదము; చీనాక == చీనాకము; చిర్భటం= 

. బుడమ (ఆనువాని శాకములు) కఫవాతక్ళతి = కఫవాతములను చేయును; 

భేదీ = వాతాదులను భేదించును. విష్టంభి = మలమును గట్టిపరచును; అభిష్యుంది=ా 

శ్రేష్టమును చేయును; స్వాదుపాకరసం = మధుర రసమును, మధుర విపాకమును 
జెందును. గురుత్వమును జేయును. 

తాత్ఫ్ర్యంయు : గుమ్ముడు, సొర, పుచ్చ, ములుదోన, దోస, తిండిశము, 
(తపుసము, చీనాకము, బుడమ అనువాని శాకములు కఫవాతములను చేయును, 
వాతాదులను భేదించును. మలమును గట్టిపరచును. శేవశ్తిమును చేయును, మధుర 
రసము, మధుర విపాక్రమును చెందును, గువత్వమును చేయును, 

శోలిలౌఖ : కూప్మూండాదులు, వాక శ్లేష్ముములను వృద్దిపరచును. మలాదు 
లను భెదించును. మల బంధమును చేయును. [సోతస్సులమ [స్రవింప చేయును. 
మధుర రనము, మధుర విపాకమును చెందును. ఉర్వారుః =కర్కటికా అని 
అర్థము, 

మూ॥ వల్లీ ఫలానాం (వ్రవరం కూష్మూఎడం :వొత పి త్రజీక్ । 
నసి ళుద్ధి కరం వృష్యం |త్రవుం త్వతి మూత్రలమ్। 
తుంబం రూకతరం. (గాహి కాలి.గోర్వారు చిర్భటమ్। 

బాలం పిత్తవారం శీతం వి ద్యాశ్ పక్వమతో ఒన్యధా॥ 

(వతివదార్జము : వల్లీ ఫలానాంమతీగలయందు. శాచెడి ఫలములలో; 
కూబూూండం వా గుమ్చ్ముడు; (పవరం=శేష్టమెనది; వాతపి త్రజిత్ =వాతపి త్రము 
లను జయించును; వృస్తిశుద్దికరం=ావ సిని శుద్ది పరచును; వృష్యం ళు కమును 

వృద్ది చెయును. 

_తపునం=దోన; అతిమూ(తలం= పీశేషముగ మూ[తమును వెడలింప 
కయును;తుంబంకాసొరకాయ; రూక్షత రం=మిగుల రూ త్రమును జేయును; (గాహి 
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= మలమును బంధించును; కాలింగపపుచ్చ (కలంగిరికాయ,); ఉర్వారు దోస 

భేదము; చిర్భటండాబుడమ, ఇవి; బాలం=లేతవి; పిత్తహారం == పిత్తమును 
హరింప జేయును; శీతం =శీత వీర్యము గలవి; పక్వం == పండినవి; అతోన్యథా= 
వికుద్దముగ నుండునని; ఏచ్యాత్ = తెలసికొనవలయును 

తాత్తుర్వూము : వీగల యందు కాచెడి ఫలములలో గుమ్ముడు (శే 

మైనది. వాతపి_త్తములను వారింప జేయును. వృస్తిని శుద్ది చేయును. శు క్రమును 
వృద్ది పరచును. దోన విశేషముగ మూ[తమును చవెడలింప జేయును. 

సొరకాయ మిగుల రూతముగ నుండును. మలమును బంధించును, 

పుచ్చ, ఉర్వారు, బుడమ ఇవి లేతగ నుండునపుడు పి తమును హరింప జేయును, 

వీత వీర్యము గలవిగ నుండును. ఈ గుణములకంకు ముదిరినవి విరుద్దముగ 

నుండును, 

ళళలిరేోథి ; తీగలకు కాయు ఫలములలో కూష్మూండము (శేవమెనది. 

వాత పిత్త నాశకము. వీని శోధించును, వృష్యము. 

[తపునము అతి మూ తలము. సొర మిక్కిలి రూకము. మల బంధ 
మునుచేయును. బాలం = అపూర్ణ్జరసం, పక్వం == బాలాద్విపరీతం అని యర్థము. 

మూ శీర వృంతం౦తు సజూరం పిత్తలం కఫవాతబిత్ | 

రోచనం దీవనం హృద్య మప్టీలాఒ౬నాహానుల్ల ఘుః॥ 

[వతివదార్థమ : శీర్హవృంతం వ నక్కదోస. సతారండాకొంచెము ఉప్పగ 
నుండును. పిత్తలం = పిత్రమును చేయును. కఫవాతజిక్ == కఫ వాతము 
లను జయించును. రోచనం=ానోటికి రుచిని బుట్టించును. దిపనం=ాఅగ్ని దీవన 
కారి. వాద్యం == హృదయమునకు మంచిది. అప్లీలానాహానుత్ర్ = అప్తీలా, 
ఆనావా రోగములను బోగొట్టును, లఘు=లఘువుగ నుండును. 

తాత్నృర్యూము: నక్కదోవ కొంచెము ఉప్పగనుండును.పి త్తమునుచేయును. 
కఫవాతములను జయించును. నోటికి రుచిని బుట్టించును, అగ్ని దిపనమును 
చేయును. హృదయమునకు మంచిది. అస్టలా యను వాత వ్యాధిని, అనావా 
రోగమును పోగొట్టును, లఘువుగ నుండును, 

4 

కలిలోల : శీర్ణ వృ నం -శీర్ణ ంవృ న్తం వల్లీ బంధనస్థానం శుమ్మ్కంయన 
యత్ పాక మితి కొమ్య వర్తతే తత్ ఈషత్ తారం, కొంచెము ఉప్పగానుండును. 
పి త్తకరము. వాత న్లైషశ్తినాళకము. రుచికరము.హృద్యము, అషీలను,ఆనాహామును 

అ నశింప శయును. లఘువు, అస్టీల వై (పకరణములలో చెప్పబడును. 
మూ॥ మృళణాళ లి; శాలూక శృంగాటక కశేరు కాః॥ 

నందీ మాషక శేలూట (కౌంచాదన కలోడ్యకమ్॥ 
నతరూఢం కదంబంచ రూశం (గాహీ హీమంగురు” 108, 

p ‘ 
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(వతీవదార్థ ము : మృణాళ = తొనుర తూడు, వబీన=తామర దంటు, 

శాలూక-తామరీదుంప, శృంగాటక వప! ) గెడ్డ, కళగుకాః = నమ శ్రదుంప, 

నంది = నంది వర్ణనము, మావక డా మావకఃు, కేలూటడాఅ త్రిలో నొక విధము. 

(కౌంచాదన = "(కౌంచాదనము. కలోడ్యకమ్ = -తామరపూన, నతరూఢం = 

సతరూఢము, చ==మరియు, కదంబం = కదంబము, రూకండారూక్షముగ 

నుండుము. [గాహీ ామలమును బంధించును. హిమండాశీతమైన వీర్యము 
గలది. గురు = గురుత్యముకు జేయును, 

తాత్స్రర్యూమయు ; తామర తూడు, ఆమర దంటు, తామర దుంప, వరికి 

గెడ్డ, నమ్మదుంప, నందివర్ణనము, మావక్ర్షము,అ త్రీలో భెదము, _కౌంచాదనము, 

ఆామరపూన, నతరూఢము, కదంబము రూ కముగలవి. మలముసు బంధించును. 

శీత వీర ముగలవి. గురుత్యకారులు, 

కోళిలోఖు ; మృణాళాదులు రూక్ష గుణము గలవి. మలమును బంధించును. 

న్ధీత్త వీర్యము. గురుత్వమును చేయును. మ ,ణాళం వబిసాంకురము,శాలూక 0౦౫ 

పద్భాకము, కదంబః హకందవి శేషః — 

మూ॥ కదంబ నాలికా కుటింజర కుతుబికమ్॥ 

చిల్లీ లట్వాక నిష్పావ కురూటక గవేథుకాః। 

యాతుకా సాల కల్యాణీ (శ్రీపష్ట పీలుపరి -కా॥ 
ప) ar) 

కుమారజీవ లోణికా యవశాక సువర్చలాః 

కూష్మాండ నీఠినీ న్వర్చా వృక భూమక లత్మ ణాః॥ 

ఆలు కానిచ సర్వాణి తధానూ. ని లక్ష్మణా! 

జీన న్రిక శ్చంచుక పర్హి [ప్రపున్నాట కుబేర మ్! 

స్వాదురూతం సలవణం వాత శ్రే శ్రైశరం గురు। 

ఫీశలం సృష్ట విణ్యూ(త్రం [పా[మో విష్టభ్యజీర్యతి॥ 

స్విన్నం నిప్పీడిత రసం స్నేహాఢ్యం నాతి దోషలమ్[---148 

(నతివదార్థ ము * కదంబడాకడిమి; నాలికాడెతూడి; కుటింజర=ఎలట్లని 

ముల్లంగి; కుతుంబకండాతుమ్మియాకు; చిల్లీ= పెద్దాకులు కోల యవశాకము 

(చిలుక కూర); లట్వాక=గుగ్గులుకమ స శాకము;  నిప్పూవ = ఆనపాకు; 
కురూటక స్థితి వారకమను శాకము; గవేథుకాః వ అడవి గోధూమ శాకము; 

యా తుకావాముయ్యాకు పొన్న (శెల్ల నిది), సాలకళ్య్యాణీ జూ సీమ పొన్నగంటి; 

(శ్రీపర్జి = = "వెగుమ్ముడు: పీలుపర్ణికా = —వాంసపాదియాకు; కుమారజీవవా హపు(త 

జీవికూర; లోణీకా = తోటకూరలో శీదము; యవశాక = యవళాక్షము; 

నువర్చులాఃచ పొద్దు తిరుగుడు చెట్టాకు; కూషాగశ్చండ= పెద్ద గుమ్మడి; నీలినీ= 
ఏ ర (అ) 

నీలినీయాకు; స్వర్భాచన్వర్స; వృకధూమకా 8=నేలదిరిసెనము; లక్ష్మణా ౫ 

లవణ కాకము; సర్వాది ఆలుకాని = ఉర్ల గడ్డలు, వెండలము, కర "శండలము 
గా 6G 
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చిరుగడ దుంపలు మున్నగునవీ; తథా=అశ్లే; నూప్యాని = నూసప్య శాకములు 
(పెసర, మినవ మున్నగు వాని యాకు కూరలు), లక్ష్మణా అతి మధురపు 

ఆకుకూర, ఇపి యన్నియు; స్వాదు = మధురములు; రూక్షథుడ రూక 

గుణములు గలవి; సలవణం == ఉప్పగ నుండును; వాత శ్లేష్మ- 

కరం == వాత.శేష్ముమును చేయును; గురు =గురుత్వము గలవి; శీతలంవకీత 
వీర్యము గలవి; సృష్టవిణ్య్మూ| తండామలమూ[తముల నధిక్రముగ వెడలించును; 

(పాయః = తరచుగా; విష్టభకజీర్యతి = ఉదరమునందు ఉండకట్టి; పిదప 

జీర్ణమగును; స్విన్నండావీని నన్నింటిని పాకముచేసి; నిపీడితరసం=ాయందలి 
రసమును దీసివేసి; స్నే వోఢ్యండాదండిగ నూనెను జేర్చి, సంస్కారము చేసినచో 
(తిరగ మాత బెట్టినచో), నాతి దోవలమ్ = పథ్యకరము (దోషములను సమ 

స్థితిలో నుంచును). 

తాత్సర్భము : కడిమి, తూడి, ఎట్లిని ముల్లంగి (ఏనుగు. తుమి) ఆకు, 
"పిద్దాకులు గల యవశాకము (చిలుక కూర), గుగ్గులుక మను శాకము, 

ఆనపాకు, స్టితివార కమను శాకము, అడవి గోధుమ శాకము, ముయ్యాకుపొన్న 
(తల్ల నిది), క సమ పొన్నగంటి, పెగ్గుమ్ముడు, వాంసపాది యాకు, పు(తజీవికూర, 

తోటకూరలో భేదము, యవశాకము, (పొద్దుతిరుగుడు చెట్టాకు, సెద్దగుమ్మడి, 

నిలినీ యాకు, స్వర్సృ, చేలదిరిసెనము, లక్షశిణశాకము, ఉర్ల గడ్డలు, "పెండలము, 
క్యరపెండలము, చిరుగడ రుంపలు మొ అన్తే సూప్యశాకములు ( పెసర* 

మినుము మున్నగువాని శాకములు), అతి మధురపు ఆకుకూర, ఇవి యన్నియు 
మధురములు, రూక్ష గుణములు గలవి. కొంచెము ఉప్పగ నుండును. వాత 
నేష్యమును వృద్ది చేయును. గుకుత్వము గలవి. శీతవీర్యము మల మూ శముల 
నధికముగ వెడలించును. తరచుగా ఉడరమునందు ఉండకట్టి పిదప జీర్ణ మగును. 
ఈ శాకములను మొదట పాకము చేసిజడికిన తరువాత, చాని యందలి నీరును, 
రసమును థఛాగుగా పిండి తరువాత - పోపు వెట్టి తినిన యొడల దోషములను 

సమస్థితిలో నుంచును. 

భణిలేఖ : కోదంబాది శాకములు మధుర రనము గలవి. కొంచెము 
ఉప్పగ నుండును, రూక్షతను గలిగించును, వాత శషన్టిములను వృద్ది చేయును, 
గురువు శీత వీర్యము, మూ(తమును పురీషమును వెలుపలికి నెట్టును 
ఈ శాకములు అన్న నాళికద్వారా లోనికి (వవేశించి జఠరము నందు ఒక. 
భాగములో పిండాక్ళతిని దాల్చి తరువాత జీర్ణమగును. ఈ చెప్పిన శాకములు 
నిఘుంటుజ్ఞానము వలన, దెశభాషల వలన, “సంస్కా-రాది విశేషముల చేత 
తెలుసుకొన వలయును, 

మూ!!! లఘు ప_కాతు యా చిల్లీ సా వాస్తుకసమా మళతా। 

తశ్కారీ వరణం స్వాదు సతి క్షం కఫ వాతజిత్॥ 
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వర్షాభ్వే కారశోకంచ సజూరం కటుతీ కకమ్। 

దీపనం భేదనం వాని గరశోఫ కఫానిలాన్ ॥ 

దీసనా8ః కఫ వాతఘ్నాశళ్సిరి విల్వాంకురాన్సళరా ॥ 

(వతివదార్థమయు : లఘ ప్మతా = లఘ పృత్రములుగల, యాచిల్రీ = 
వై జెప్పిన చిల్లి యను శాకవిశేషము, వాస్తుక సమాడాచ।కవ_ర్తి కూరతో తుల్య 

మైన గణములు గలదిగాా మతా = తెలియ దగినది. తక్మార = తక లి, 

వరణం=జలిమిరి (ఈ రెండు శాకములును), స్వాదు == మధుర రసము గలవి. 
సతి _క్షం=ాకొంచెము చేదుగ నుండును. కఫ వాతజిత్ కఫ వాతములను హరింప 
"జేయును, వర్హాఖ్యే = కలి జరు ( తెల్లని, ఎట్లిని కలిజేరు), కారశాకం=ాకరివేవ, 

సజారండాకొంచెముగ చేదుగ నుండును. దిపనంవఅగ్ని దీవనకారి, భేచనం=ా 

మలాదులను శిదించును. గరళోఫ కఫానిలాన్ = విషము, శోఫ, కఫము, 

వాతములను, వాంతిడానశింప చేయును. చిరిబిల్వాంకురాః = కానుగు చిగుళ్ళు, 

దీపనాః = అగ్ని దీవనమును చేయును. కఫ వాతఘ్నాః = కఫ వాతములను 

బోగొట్టును. సరాః=ామలాదులను సడలించును, 

తాత్భర్యము వ లఘ ప [తములు గల వై జెప్పిన చిల్లి యను యవ 

శాక విశేషము చ[కవ_ర్షి కూరతో సమానమైన గుణములు గలదిగ నుండును, 
తక్కిలి, ఉలినిరి, ఈ రెండు శాకములును మధురముగ నుండును. కొంచెము 

చేదుగ నుండి కఫవాతములను హరించును. శెండు విధములయిన గలిజేరు 

( తెల్ల నిది, ఎబ్టనిది), కరివేప కొంచెము ఉవ్పగ, కారముగ, చేదుగ 

నుండును, అగ్ని దివనమును గలుగ జేయును. మలాదులను శేదించును. విషము, 

శోఫ, కఫము, వాతము వీనిని పారింప జేయును, కానుగ చిగుళ్ళు అగ్ని 

దీవనమును గలుగ జేయును, కఫవాతములను బోగొట్టును. మలాదులను 

చేదించును. 

కోలిలౌఖి : తక్యారీాఅగ్ని మనః, చిరిబిల్వాంకురములు అగ్ని దీపస 
ములు, వాత శషస్టిములను నళింప "జేయును; మలాదులను నడలించును, 

నూ॥ లఘరు ఫ్లూ సరా తికా సోరు పూకా చలాంగలీ। 

వాతలొ కటు తిశా మౌ భేంనౌ తిల వేతసా॥ 

తద్వత్ వంచాంగులో వంళక రీరాన్తు విదాహినః। 
వాత పిత్తకరా రు జాః-కటు పొకాః కఫాపవోః॥ 

(సతివదార్థ యు వ ఊరు పూకా ఎ కా ముదపు ఆకు, లాంగలీ=లాంగలి, 

లఘః=లమఘ గుణము గలవి, ఇఫ్లూ = ఉప్ల మ స్ట వీర్యము గలపి. నరాడామలాదులను 

బయటికి నెట్లును, తీశా == చేదు రసముగలవి. తిలవేతసౌ=ైనువ్వు, నీరు పబ్బలి, 
ఈ రెండు ాకములుసు, వాతలౌ = వాతమును వృద్ది చేయును. కటు 
తికామ్లైడాకారము, చేదు, పులుపు రనములను గల్లియుండును, ఛేధినేడమలాదు 

1 
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లను శేదించును, పంచాంగులః వ చిట్టాముదపాకు (శు శక్లైరండము), తద్వత్ =తిల 
వేతన గుణములనే కలిగి యుండును. వంళ కరీరాన్న = వెదురు మొలకలు, విచా 

పినః=విదాహమును చేయును. వాతపి త్రకరాః==వాత పిత్తములను వృద్ది 

నందించును. రూజాః=రూత్షములు,కటు పాకాః ౫క్టటు విపాకమునుచెందును, 

కభాపహోః=కఫమును నింప చేయును. 

తాత్సర్భంయము : ఎ క్టాముదపాకు, లాంగలి, లఘు గుణము గలపి. ఉప 

వీర్యములు. మలాదులను బహిర్గతము చేయును. చేదు రసము గలవి. నువ్వు, 

నీరు. పబ్బలి ఈ రెండు శాకములును వాతమును వృద్ది చేయును. కారము, 
చేదు, పులుపు రనములను గలిగి యుండును. మలాదులను శేదించును. శు జ 

రండము తిల వేతన గుణములనే గలిగి యుండుము. వెదుగు మొలకలు విదచాహా 

మును చేయును, వాత పి_త్తములను వృద్ది నందించును. రూతు గుణము గలది. 

కటు విపాకమును చెందును. కఫమును నింప జేయును. 

కోలిలఖ : ఊరు పూకం = ర క్తెరండః, లాంగలీ = ఇన? పుష్పికా, 

పంచాంగులః వశు క్షైరండః, వంళకరీరాః ౫ వంశాంకు రాః, 

మూ॥ బిల్వ రాసా బలాశాకం వాతఘ్న మతిసార టిక్ | 

వాయుం వత్సాదనీ వాన్యాత్ కఫం గండీర చి[త ౯|| 

పతూరో దీపన_స్థి కః ఫ్టీవోర్భః కఫవాత జిత్ | 

(వతివదార్థ యు : విల్వా మారేడు దళములు, రాస్నా = రాస్నా, 

బలాశాకండాచట్లాముట్టి ఆకులు, వాతఘ్నం = వాతమును నశింప జేయును, 

అతిసార జిత్ =-అతిసారమును జయించును, వత్సాదసీ = తిప్ప తీగ? ఆకుకూర, 

వాయు9౨మవాతమును, హాన్యాత్ =హారించును. గండిర చి [తకాచగండిర (ఏటి 

వంగ, గురుజ) కూర, చిత మూలవు కూర, ఈ ₹ రెడును, కఫం హకఫమును, 

పాన్యాత్ == వారించును, పతూరః=పొన్నగంటికూర, దిపనః అగ్ని దిపనమును 

చేయును, తి క్తఃచ౭తి క్త రసము గలది, ప్రీ వోర్భః కఫవాతజిత్ = = ఫీ వాము, 

అర్శస్సు, కఫవాతములు బీనిని వహారించును. 

తాత ర్భంయు : మారేడు దళములు, రాస్నా, చిట్టా ముట్టి ఆకులు, 

వాతమును నశింపజేయును. అతిసారమును బోగొట్టును. గండిర శాకము, 

చితమూల శాకము ఈ  రెండుసు కఫమును హరించును. పొన్నగంటి కూర 

అగ్ని దీసనమును చేయును. తి క్షఠసము గలది. ప్రీవాము, అర్భన్సు కఫవాత 
ములు వీనిని వారించును. 

కలిలోఖ : బిల్వాది శాక (తయము, వాతమును నశింప జేయును. 

అతిసారమును బోగొట్టును. తిప్ప తీగె ఆకుకూర వాతముసు నశింప "జేయును, 

వళ్ళాదనీ వక్ష చేయక? - 
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మూ॥ (క్రిమి కాన కఫోశ్లే-చాన్ శానమల్లో జయేత్ సరళ! 

రూత్షోప్టమమ్లం "కానుమృం గురుపిత్తకరం సరం! 

సజారం మధురం న్న్నీగ్గ ముష్టం గురుచ సార్హపం॥ 

శాశానా మవరం బద్ధ విణూ్య( తం సర్వదోషకృృత్ ॥ ఆపర్ 1. 

(నతివదార్థము : కాసమర్దఃడాకసివెంద, సరః = శరీరము నందు శ్మీఘ 
ముగ వ్యాపించును. |క్రిమికాన కఫోశ్లైచాన్ = [కిములు, కానము, కఫము, 
ఉళ్ల్మేదము, వీనిని, జయేత్ =వారించును. (ఉ'క్ల్మైదమనగా [సోతన్సులు మాలి 
న్యముచే తడిసి యుండుట), కెసుమృః హకునుమకూర,రూతోప్టం = రూకముగ, 

ఉప్పవీర్యము గలదిగ, అమన్హుం పుల్ల గ, గురుడాగురువుగ నుండున్సుపి త్తకరం = 

పి త్రమును జేయును. సనరమ్=మిలాదులను ేదించును. సార్షవం = 

ఆవకూర, నతారం కొంచము ఉప్పగ, మధురం తియ్య గ, స్నషగ్దండాజిగ 

టగ, ఉప్పండాఉఫ్థ్యముగ, గురుడాగురువుగ నుండును. శాకానాం=ఆకుకూరలలో 

అవరం=|శష్టమెనది కాదు. బద్ద విణ్యూతం = మూ తమును, మలమును 

బంధించును. సర్వదోషకృత్ =|తిదోషములను వృద్ధి చేయును. 

(వతివదార్థ్ము : కసివెంద, శరీర మంతట శీఘముగ వ్యాపించును. 

క్రిములు, కాసము, ఉశక్ల్మేశము, వీనిని వారింప జేయును. కునుమ కూర 
రూవ్రముగ నుండును. ఉన్షపీర్యము. పుల్లగ, గురువుగ నుండును, పి_త్తముసు 
చేయును, మలాదులను శీదించును. 

కోళిలోఖ ; కసివైెంద ఆకుకూర నరగుణము కలది. (కిమ్యాదులను నళింవ 

"దియును. ఉళ్లే్యశః = (సోతసామాలిస్యె నార త్వమ్ (అనగా (సోతన్సులు 

మాలివ్యముచేత తడిసి యుండుట). కునుమకూర రూక్షముగ నుండును. ఉన్ల 

వీర్యము, గురువు, పి_త్తమును వృద్ధి చేయును. మలాదులను భేదించును, 

మూ॥ యచ్చాల మవ్య క్ర రసం కించిత్ కారం సతి క్రకమ్ | 

తనూ్మ్యూలకం డోవషవారం లఘసోన్టం నియచ్చతి ॥ 

గుల్మ కాస తయ శ్వాన (వణ నేత గళామయాన్ | 

స్వశరాగ్ని సాదోదావర్త పీనసాంళ్చ 

(వతీవదౌర్జము : అవ్యక్త రసండరసము తెలియని; కించిత్ తోరం =౫ 
కోంచిముప్పుగానున్న; సతి కృకఠ్రమ్ = కొంచెము చేదుగా సున్న; యత్ దావ; 

బాలం మూలకండాలేత వయస్సుగల ముల్లంగియో; తన్ఫ్మూలకం=ఆ లేత 
ముల్ల గి; ధదోషహరం =| తిదోమములను హరించును; లఘాలఘవుగ; సోష్షమ్ = 

కొంచెము ఉస్షముగ నుండును; గుల్మ--పినసాన్ = గుల్భడాగుల్మము; కాసా 

దగ్గు; తయ = ధాతు కయము; శాషాసైాణబ్బసము; (వణ=[వణము; నె 

గళామయాన్ = నేత రోగము, గళ రోగములను; న్వరవాస్వరహీనత; అగ్ని 
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సాదడాఅగ్ని మాంద్యము; ఉదావ ర్రడాఉదావ ర్హము; పీనసాన్ = కీనసములను; 

నియచ్చతి = హారించును. 

తాత్సర్మోయు ; రసము చెలియక కొంచెము ఉప్పగ చేదుగ నుండు లేత 

ముల్లంగి, దోషములను హారింప జేయును. లఘవుగ, కించిదుస్తముగ నుండును. 

గుల్మము, కానము, థాతుకయము, శా్వానము _వణము, సేతరోగము, గళ 

రోగము, స్వరకానత, అగ్నిమాంద్యత, ఉచావ ర్రము, పీనసము మున్నగు 

రోగములకు హారించును. 

కతిలోఖు : లేత ముల్లంగి (తిదోష నాళకము, లఘువు. కొంచెము ఉప్ప 

వీర్యము. గులాశ్రిదులను నశింపజేయును. తథాచ బాల మూలకన్య కంద 

మూలక, బీజ, దేశకాల నంస్థాన పరిణతి విశేపాద్భిన్న జాతీయత్వం _ | పనిజ్దల 

మేవ కాళ్ళ రెషు. 

మూ! మవాత్పువః 

గురూష్ట కటుకం స్వాదు విపాకం సర్వాదోవ కృత్ | 

గుర్వుభిష్యందిచ స్నిగ్ద సిద్దం తదపివాతజిక్ ॥ 

వాత శ్లైమ్మ హరం శుష్టం సర్వ మామంతు డోషలమ్ | 

(వతివదార్థయు = వునః=మరల; మహత్ ముదిరిన ముల్లంగి; గురు = 

గురుత్వమును చేయును; ఉప్ప డాఉష్టవీర్యము; కటుకండాకారము; స్వాదు విపా 
కం=ామధుర' విపాకమును చెందును; నర్వదోవనక్ళాతి =| తిదోషములను జేయును; 
స్నిగ్గస్విన్నం తదపి ఉడక బెట్టివార్చి,పోపు వేసిన ముల్లంగిగూడ; గురు =గురువు; 
అభిష్యంది=అభివ్యందము; శుమ్కం కొంచెము ముదిరినది; వాత శ్లేమ్మవారండా 
వాత శేపశ్రిములను హరించును; నర్వమామంతు =అనగ్ని దగ్ధమైన సమస్తమైన 

ముల్ల ఎగియయిశే; దోషలం = | తిదోవములసు వృద్దినొందించును. 

తాత్భృర్యమయు : "పెద్ద ముల్లంగి రూవము. ఉప్ప వీర్యము క్రటురసము. 

మధుర విపాకము.  (తిదోషములను వృద్ది చేయును, గురువు అభిహ్యందము. 

ఈ పెద్ద ముల్త ంగియే నెయ్యి, మాంసరనము మొ॥ వాటితో బాగుగా శాథము 

చేసిన మెడల్ వాతమును జయించును. చిన్న "పెద్ద ఎండిన ముల్ల ంగి వాత కఫ 

ములను చేయును, పచ్చగా నున్న దాని ఆకులతో కలిపి భుజించిన మూడు 
దోషములను వృద్ది చేయును. 

కోలిలౌఖ ; ఆమం ౫అనగ్ని పక్వం అని యర్థము. 

మూ॥ కటూజ్లో వాత కఫవో పీండాలుః పిత్తేవర్ణనః | 

కురేర శిగు నురశ సుముఖా నురి భూ స్భృణాః ॥ 

' ధాన తుంబురు శె లేయ యవానీ శృంగి బేరకాః |! 

పర్గాసో గృంజనోఒ బాజీ జీరకం గజపిప్ఫలి ॥ 
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ఫణి కాక్ జంవీర ఖ రాశ్వ్వా కాలమాలి కాః |! 

దీప్యక 8 తనకృద్వీపి బస్త గంఛాది బద్ద విట్ ॥ 

రసే సాశకేచ కటుకం దోపోలత్లేకశ కరం లభ | 

విదాహి రూక తీత్లోషం దృకొశుక |క్రిమినాశనమ్ | 
రాణ య 

వర్గో వారిత కాఖ్యోఒయ ముపదంశేషు యుజ్యతే ॥ 

వాననో వ్యంజనా వాంచ వ్యాదోో దీపన రోచనః ॥ 

(వతివదార్థము : ఏ పిండాలుః ౫ పఫెండలము, కి టువకటువై న రనముి 

ఉప్ప = ఉస్టవీర్యేము గలదిగ నుండును. వాతకఫహా=వాత | కఫములను 

వారించును. _ పిత్తవర్ధనః = పిత్తమును వృద్ది చేయును. కుేర 
నల్ల గగెర, శ్మిగు = మునగ, సురస = నల్లతులసి, నుముఖాడా 

అడవిగగ్గెర, ఆనురి=నల్లా వాల కూరు,ఖూ స్పుణాఃహశామంచి పూరి, ధాన్య = 

ధనియాలు, తుంబురు = తుంబురులు, ఇ లేయా పిన్నిసదావ, యవానీ=ా 

అజా మోదము, శృంగి బేరకాః =అల్లము, పరానః = ఊగ గైర, గృంజనః = వెళ్లుఖి, 

అజా జీ దాన ల్ల జీలక[ర, జీరకం=ాజిలకర, గజపిప్పలీ =వనుగుపిప్పళ్ళు, ఫణిర్భ = 

ఫణిర్జము, "అరక = తులసీ భేదము, జంవీరడాజంధీరము. ఖరాశ్వా = పెగ్గు 

ముడు, కాలమాలికాః =నల్ల గగ్గెర, దీప్యకః = = ఓఉమము, క్షమక్ళత్ = పోక 

పండు, ద్వీపీ =చి(క మూలము బన్త్గగంధాదివకుక్కువాయింట మొ॥. బద్ద 

విట్ =మలమును బంధించును, రసేపాశేచకటుకంహాకటురనము, కటుపాకము 

గలది, దత కంర రోషము చేత [సోతన్సులు తడిసి యుండుట, లఅఘ= 

“ లఘవుగ నుడుంను, విదాహి=విదాహాకరము రూవైరూతము. తీళ్ట = 

తీక్లము, ఉప్టం = ఉప్ప వీర్యముగలది, దృక్ దృష్టి. శుక్ల == శకము, |క్రిమి 

నొకనమ్ - |కిములను నశింపచేయును, అయం హరిత కాఖ్య వర్గః = ఈవారితక 

మను పేరుగల వర్షము, ఉపదంశేషు = ఉపదంశములలో (పొడికూరలలో), 

యుజ్య కే = ఉపయోగింప బడుచున్నది, వ్యంజనానాం = వ్యంజనములలో, 
వాననః వరిమళ మె నది, హృద్యః =హృదయమునకు మంచిది, దీవనః = అగి 

దిపనమును చేయును, రోచనః=నోటికి రుచిని బుట్టించును. 

తాత్ళర్భంయు : "పెండలము కటురసము గలది. ఉప్పవీర్యము. వాతకఫము' 
లను హరించును. పి_త్తమును వృద్ధిచేయును. 

నలగ గెరృమునగ,నల్రతులసి, అడవి గగెర,నల్లావాలకూర ,కామంచిపూరి, 

ధనియాలు, తుంబురులు, పిన్నసదాప, అజా మోదము, అల్ల ము, గగ్గెర, వెల్లుల్లి, 

నల్లజీలక'ట్ల, జీలకట్ల, ఏనుగు పిప్పళ్ళు, ఫణిర్షము, తులసీ భేదము, 'జంబీరము, 

చెగ్గుమ్ముడు, నల్ల గగెర, ఓనుము, పోకవండు, చిత్రమూలము, కుక్క 

వాయింట మొదల? సి ఇట్టివ ఇతరములై న పచ్చని|దవ్యములు మల బంధ 

మును చేయును. కటుఠనము, కటు విఫాకము. ఛాతాధి ధోసములను న్వస్థానము 
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నుండి కదల్చి |పకోపింప “జేయును, అఘవు. రూక్షము. తీళ్టము. ఉప్టము 
దృష్టిని, శుకమును, కృములను నశింప జేయును. ఈ వారిత వర్గము ఉపదంశ 

ములలో ఉపయోగింపబడుచున్నది. భోజనములో ఈకూరలను వ్యంజన రూప 
ముగా గాని, పచ్చడి రూవముగాగాని తయారు చేసుకొన వచ్చును. మరియు 
ఈ కూరలు హృద్యములు, జాఠరాగ్నిని వృద్ధి చేయును. నోటికి రుచిని కలి 
గించును. 

కోళిలోఖు : కుళరకః=ైవె కుంఠకః, (నల్లగగెర, శి గు8=సౌభాంజనమ్; 

నుముఖ$ః = మరువము, ఆనురీ=రాజికా, ఫణిర్హకం = ఫణీ, అర్జ్హకః — 

జాతా సూక్షవ|త్రకః, జమ్బీరః ఖరప తః, కాశ్ళీరేథు తుంబురుః, ఖరావ్యో 

జహా స్తిమయూరః, కాలమాలః = కృష్ణకు శెరకమ్, దిప్యక 8 = అజ మోదః, 

మూ! హీధ్మా కొస విషశ్వాస పార్శ్వరుక్పూతి గనహో, 

సురసః నుముఖః శోఫగన్టవో ధానశాపునః। 

కషాయ తిక్క మధురా మూ[తలానచ పి త్తకృత్ 

ఖరావ్వో బస్తిళూలఘ్నీ చి[తకో దీవనఃపరమ్॥ 

(పతివదార్థయు : : సురనః =న లై తులసి, హొధ్మా= ఎక్కిళ్ళను, కాసా 

దగ్గును, [శమ 'బడలికను, శ్వాన = ఉబ్బనమును, పార్శ్వరుక = పార్శ్వ 
శూలను, పూతి గన్గహాడాదుర్గంధమును హరింప జేయును, 

సుముఖః = అడవి గగ్గెర, శోఫగన్దవో వాపును, దుర్గంధమును నళింవ 
జేయును, పునః మరియు." ధానికా = అధనియాలు, కషాయ తి క్షమధురాడా 
వగరు, చేదు, తీపి రనములు కలది. మూతలా == మూతమును వ్యద్ధి చేయును. 
నచపి త్తకృృత్ కాని పిత్తమును వృద్దిచేయదు; ఖరావ్యో = ఓమము, బ ప్తి 
శూలఘ్ని, పొ త్రికడుపు. నౌపి ప్చిని పోగొట్టును. చి తకః = చితమూలము, 
పరః వమిక్కుటముగా, దిపనః పజాఠరాగ్నినీ వృద్ధిపరచును, 

తాత్సర్యంము ; నథ్రతులసి ఎక్కి-ళ్ళను, కాసమును, (శమను, శ్వాస 
మును, పార్శ్వళూలను, 'దుర్గంధమును హరింప జేయును. అడవి గగ్గెర, శోఫ 
మును, గన్టమును నశింపజేయును. ధనియాలు కషాయ తి క్ష మధుర రసములు 
కలవి. మూ[తము నధికముగా వెడల నిచ్చును. పి త్తమును వృద్దిచేయదు. 
ఉమము పొత్తి కడుపు నొప్పిని పోగొట్టును, చితమూలము మిక్కుటముగా 
అగ్ని దీపనమును చేయును. 

ళ౭లోఖ ; విశేవములేదు. 

మూ॥ వ[శే సార మధురో మచే మధుర పిచ్చిలః | 
తీత్తోష్ణో లశునః కనే కటుపాకరనః నరః ॥ 
న్ఫాద్యః కేళ్ళోగ్సరుర్హువ్యః న్నిగ్యా రోచన దీవనః | 
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భగసంధానకృత్ బలో ర_్షపిత్త (ప్రదూషణః ॥ 

కి లానకుష్ట గుల్యార్యో 'మేవా[కిమి కఫానిలాన్ | 

నహి భ్ళాపీనస శాన కాసాన్ హని రసాయనమ్ ॥ 

(పతివదార్థము : లశునఃప లే వెల్లుల్లి యొక్క ఆకు; సవార మధురః = 
కొంచెము ఉప్పగా, మధురముగా నుండును; మ థ్య = దాని మధ్య భాగము; 
మధుర పిచ్చిలః=మధురముగా, పిచ్చిలముగా నుండును; క సై == దానిగడ్డ; 
కటుకపారనః =కటు రసమును, కటువిపాకమును చెందును; తీ శ్రూవ్లఃతీత్టము, 

ఉప్ప పీర్యమై నది; సరః=మలమును 1 పవర్షింపచేయును; హృద్యః = హృదయ 
మునకు మంచిది; కేళ్యః = విం డుకలకు మంచిది; గురుః=గురువు; వృవ్యః = 

వాజీకరము; స్నిగ్గః జిగట గలది; దిపనః=లఅగ్ని దివకము; పాచనః=ఆవోర 

మును పచింప చేయును; భగ్న సంధాన కృత్ విరిగిన ఎముకలను ఒకటిగ 
జేర్చును; బల్యః =బలకరము; రక్తపి త్ర [పదూషకః హర కపి త్తమును మిక్కిలి 
దూషించును; కిలాసకువ్ణః = శ్వి[త కుష్టమును; గుల్మ్బగులగ్రమును; అర్భ = 

మొలలకు, మవహా= (వ మేహమును; (కిమి=కృములను; కఫానిలాన్ కఫ 

మును, వాతమును; సహిధాం్రి = కొంచెము ఎక్కిళ్ళను; పీనన=ాపడిశమును; 

ఇాస = ఉబ్బనమును; కాసాన్ దగ్గులను; హంతి =హారింప జేయుచున్న ది; 

రసాయనమ్ రసాయనము. 

తాత్న్రర్యూమయు : వెల్లుల్లి యొక్క ఆకులు కొంచెము ఉప్పగా, మధుర 

ముగా నుండును. వెల్లుల్లి యొక్క మధ్యభాగము మధురరసిముగా మరియు 

పిచ్చిలముగా నుండును. _ వెల్లుల్లియొక్క గడ్డ తీక్షమును, ఉప్టవీర్యము గలది, 
కటురసమును, కోటువిపాకమును చెందును, సరము, పాద్యము, కేళ్యము, 
వృష్యము, స్నిగ్రము, దిపనము, పాచనము, విరిగిన ఎముకల నొకటి చేయును, 
బలకారకము. రక్తపి త్త పదూషకము. శ్వి|తము, కుష్టము, గుల్మము, అర్భన్ను, 
(వమేవాము, (క్రిమి, కఫము, వాతము, ఎక్కిళ్ళు, పడిశము, ఉబ్బసము, దగ్గు 
ఈ వ్యాధులను పోగొట్టును, మరియు రసాయనముగా నుండును. 

కోళిలోఖ : ఇది రసాయనమువలె శరీరమునకు హితక్షరమెనది, 

మూ॥ పలాండు స్పర్గుక్రౌైర్నూరనో విపాకే మధురన్తునః | 
కఫం కరోతి నో పిత్తం శేవలానిల ;నాళనః ॥ 

(వతివదార్థ్ము : పలాండుః నీరుల్లి; తద్గుకాః = వెల్లులి యొక్క గుణ 
ములతో; న్యూనః హీన గుణము కలది; విపాకే=విపాకమునందు; మధురః = 

మధురముగా మారును; సః = ఆనీరుల్లి; కఫం కరోతి శ్రేష్మమును జేయును 
నోపి_త్తం పి త్తమును స్వల్పముగ “జేయును; కేవలానిల నాశనః ప కేవల; వాత 
నును నశింప జేయును, 



00 అష్టాంగసం గహ వ్యాఖ్యానము 

తాల్ఫ్ర్మోంయు : నీరుల్లి, వెల్లుల్లి కంచు కొంచెము హీన గుణము కలదిగా 
నుండును. 'శ్లేవషమును చేయును. ' స్వల్పముగ పి_త్తమును చేయును. కేవల 
వాతమును నశింపచేయును. 

. తలీరోలి ; నంసర్గ, సన్నిపాతములు కాని "కేవల వాతమును నశింప 
"జేయును. 

మూ! దీవనః నూఠరణో రుచ్యః క్రఫఘ్మో విళదో లఘః | 

విశేషాదర్శసాం పథ్యః భూకన్ష స్వతి దోవలః ॥ 

(వళివదార్స య : సూరణః క్రంద; దీపనః అగ్ని దీవనమును చేయును: 
రుచ్యః రుచికరమైనది; కఫఘ్నః=శ్లేషస్తిమును బోగొట్టును; విళశదఃహాళరీర 
మును శుద్ధి పరచును; లఘ్యవహలఘవుగ నుండును; విశీషూత్ =విశేవముగ, 
అర్భసాం =-అర్భన్సులకు; పథ్యః =పథ్యక్షర మై నది: భూకస్టః పుట్ట గొడుగు; 
అతి దోషలఃడామిగుల దోషకరమెనది. 

తాల్ఫ్ల్యోొయు: కంద అగ్ని దిపనమును చేయును. రుచికరమై నది, 
శ్రేషశ్తిమును బోగొట్టును. శరీరమును శుద్దిపరచును. లభఘవుగ నుండును. 
విశేషముగ అర్భ్శన్సులకు పథ్య మైనది. పుట్టగొడుగు మిగుల దోమకర మెనది. 

లోల: కంద జాఠరాగ్నిని వృద్ది చేయును. నోటికి రుచిని పుట్టిం 
చును, భూకన్లః =(పసిద్దః_ 

మూ॥ షే వుప్పే, ఫలేనా శే కన్దేచ గురుతా|క్ర్షమాత్! 
వరాశాకేషు జీవ స్రీ సార్షపా_న్వవరాః పరమ్! 

ఇతిశార వర్గః 

ః (వతివదార్థము : షశెడాపత్ర శాకములు (ఆకు కూరలు, పు షే - పుష్పుశాళము, (పూలలో నుండి పుట్టిన కూరలు), ఫలే=ఫలళశాకము (కాయ కూరలు) నాళే=నాళశాకము (కాడ కూరలు), చడామరియు, కనే __ ఖీ - 

6 కన్షశాకము (గడ్డలు కలకూరలు), ఇతి[కమాత్ = (కమముగ ఒక దాని కంచు నొకటి, గుకుతౌడాగురువుగనుండును, శాకేషుడాశాకములలో. జీవ నీవ పాలకూర, వరా = ( శేష్టమెనది. సార్ల పాః=ఆవ కూర, పరం =మిక్కుటముగ, అవరా;ః వా నింద్యమెనది, ఇతిీడాఅని; ఛాకవరః =భాక్రవరము, 
గ A 

తౌత్బ్రర్భము ; ఆకు కూరలు, పూలలో నుండి పుట్టిన కూరలు, కాయ - కూరలు, గడ్డ లు, గల కూఠలు,..ఇవి క్రమముగ నొకదాని కంటి నొకటి మిగుల - నుకువుగ నుండును, 

లోల : హృత శాకము కంటి పువ్బశాకము, దాని క్రంటి ఫలశాకము, దాని కంటి నాళళాకము, దాని కంటి కందశాకము; మిగుల గురువృగ 
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నుండును. వారితక ళాకముల వేర్లు చెప్పక పోయిననూ, అజ్ఞాతముగ నున్నను 
దేశ, భాషా, పండితుల చేత (గహింపవలెను. అని శాక వర్షము 

మూ॥ (దాకా ఫలోత్తమా వృష్యా చముష్యా సృష్ట మూ|త్రవిట్ 

స్వాడు పొక రసా 'స్నిగ్ధా సకషాయా పిమాగురుః॥ 
నివాన్త్యనిల పిత్తా,స తిక్షాస్య త్వమదాత్యయాన్! 

తృష్ణా కాస జ్వర శ్వానన్వర భేదకతక్షయాన్॥ 
ఉ(ఢైక్షపిశ్తాన్ జయంతి [తిదోషాన్ స్వాదు దాడి మమ్! 

పిళా విరోధి నాత్ఫున్ల మమం వాత కఫా పహమ్॥ 

(వతివదార్థము = దావా=| దాక; ఫలోత్తమా = అన్ని ఫలములలో 
(శేష్టమెనది"వృప్యూ =శు|కమును వృద్ది చేయును, చకుష్యా = నేత్రములకు 
హితకర మైనది. సృష్ట మూతవిట్ =మూ|తమును, మలమును వెడలించును; 
స్వాదుపాక రస = మధుర రనము, మధుర విపాకము గలది; స్నిగ్రా = 
స్నీగ్గముగను; నసకషాయ=కొంచెము వగరుగ నుండును; హిమా= శీత వీర్యము; 
గురుః = గురుత్వముగ నుండును; అనిల తతక్షయాన్ - అనిల = వాతమును; 
పిత్తాన==ర క్త పిత్తమును, తీక్తాన్యత్వ = నోటి చేదును; మదాతయాన్ == 
మదా త్యయములను; తృష్టా = దప్పిని; కాసాదగ్గును; జ్వర = జ్వరమును; 
శ్వాసహఉబ్బసమును; న్వరభేదవన్వర భేదమును; తతతయమ్ = తతకయ 
మును; (ఈ వ్యాధులను) నిహన్షి =నశింవ “జేయును. 

స్వాదు చాడిమమ్ తియ్య దానిమ్మ పండు; ఉదిక్త పిశ్తాన్ = పిత్త 
(పకోపముతో గూడియుండు; | త్రిదోషాూన్ =|తిదోషములను; జయతి=-జయిం 
చును; అమ్లంచదాడిమమ్ -పుల్ల చానిమ్మా వందు; నపిత్రావిరోధి = పి త్తమునకు 
విరోధముచేయకుండును; నాత్యున్ధం =స్వల్పముగ ఉహ్హమును చేయును;వాత కఫా 
పవామ్ =కఫ వాతములను బోగొట్టును; సర్యం = మధురముగ పుల్లగ నుండు 
నమస్త మయిన దానిమ్మ వండు; హృద్యం = హృదయమునకు మంచిది; 
లఘః వలఘువుగ నుండును; స్నీగ్దం = స్నిగ్దముగ నుండును; (గాహి = మల 

_ బంధమును చేయును; రోచన దీవనమ్ = రుచిని గలిగించి అగ్ని దిపనమును 
చేయును. 

తాత్భర్భము : (దాతు పండు అన్ని ఫలములలో (ేష్టమెనది. 

శుక్రమును 'వృద్దిచేయును. నేత్రములకు హితకరమెనది. మల మూ[తములను 
వెడలించును. మధుర రసమును, మధుర విపాకమును గలది. స్నిగ్లముగను, 

_ కొంచెము వగరుగను ఉండును. శీతవీర్యము గలది. గుకుత్వమును చేయును. 
నాళము, పిత్త రక్తము, నోటి చేదు, మదాత్యయము, దప్పి, శ్వాసము, 
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కాసము, (శమ, స్వర భేదము, కతక్షయము వీనిని బోగొట్టును. మధురముగ 
పులగ నుండు నగు నమయిన దానిమ్మపండు లభఘవుగ, స్నిగ్గముగ నుండును. 

లా —0 

మలమంను బంధి: చును. రుచిని, అగ్ని దీప్తిని గలిగించును, 

బలీలేఖి : ఫలములు చెప్పబడు చున్నవి. ఆ ఫలము లన్నింటిలో (దాక 

మిక్కిలి _శేస్టమెనది. వృవ్యళ్వాది గుణములతో కూడి యుండును. లభఘవు, 
అనిల పితాదులను నశింపజేయును, తక్కినవి తాత్పర్యాంశములు. 

మూ॥ మోచ ఖర్హూర పనన నారికేళ వహూషకమ్॥ 

ఆ|వాత తాల కాళ్ళర్య రాజాదన మధూక జమ్! 

సౌ! గ బదరాంకోల ఫల్లు శేమ్మాశ కోధ్భ వమ్॥ 

వాకామాభిషు కాజోటముకూళక నిలోచకమ్! 

ఊర మాణం (పియాళంచ బృంవాణం గురు శీశలమ్ః॥ 

దాగాక్షత క్రయ వారం రక్త పిత్త (వసాదనం!। 

స్వాదుపాకరసం స్నిగ్దం విష్టంభి కఫళుుకక్ళత్ ॥ 

(వతివదాత్తము ; మాచవహలఅరటి; ఖర్జూర = ఖర్జూరము; వననవాపనన; 

నారికేళ=నారి కేగము; పరూషకమ్ ఈత; ఆ[మాత=ానల్ల మామిడి; తాల 
తాటి; కాశ్శర్య=గుముుడు; రాజాదన=పాల చెట్టు (మోరటి ట్టు); 
మధూక జమ =ఇస్ప; సౌవీరబదర = రేగు పండు; అంకోల = విల్వ ఫలము; 
ఫల్లువకుక్కు మేడి; శ్రేస్యాతకోదృవం విరిగి; చాతామా == బాదము; అభి 
షుక=స్యారాటము; ఆకోటడాకొండ గొలుగు; ముకుళక్షః హె ముకూలకము; 
నిలోచకమ్ = ఊడుగు; ఊరుమాణండాస్నిగ్గ ఫలము; (పియాళం = మొరళి, 
(వీని ఫలములు); బృంహాణండా శరీరమునకు పుష్టి నిచ్చును; గురుడాగురువుగ; 
రీతలండాశీతలముగ నుండును; చావా = చాహమును; తతతుయహారం = తత 
మయమును వారిచును; రకృపిత్త (పసాదనమ్ వర క్తపిత్తమును శుద్ది వరచును; 
స్వాదు పాకరసండామధుర రసము, మధుర విపాకముగలది; స్ని గ్ధంవస్ని గ్రముగ 
నుండును; విష్టంభి=మలమును గట్టి పరచును; కఫళు[ క్ర కృత్ =కఫమును ళు క 
మును వృద్ది "వేయును. 

తాలళ్ఫిర్యయు : అరటి, ఖర్జూరము, పనన, నారికేళము, ఈత, నల్ల 
మామిడి, తాటి, గుమ్ముడు, పాలచెట్టు, ఇప్ప, రేగు పండు, 'విల్వఫలము, 

కుక్క మేడి, యిరిగి, బాదము, స్వారాటము, కొండగొలుగు, ముకూలము, 
ఊడుగు, స్నిద్ధఫలము, మొరళి, పీనిఫలములు శరీరమునకు పుష్టి నిచ్చును, గురు 
వుగ శీతలముగ నుండును. చావామును, ఉరఃక్షతమును,. ధాతుక్షయమును 
వారించును. మధిర రసము, మధుర విపాకము గలవి. స్నిగ్ధముగ నుండును. 
సుఖమును గట్టి పరచును, కఫమును, శుక్రమును వృద్ధి కేయును, 
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శలిలోల ; తతఃవచడరంవతః,  చయః =ధాతుకమ్షయః। 

మూ॥ చారిశేళం గురుస్నిగ్భం పిత్తమ్నం స్వాదు కీశలమ్। 

బల మాంస కరం వాద కం బృంహణం వ స్తిళోధనమ్। 

మోచం స్వాదురసం [పోక్షం కషాయం నాతిశీశలమ్! 

రొక్రపిత్త వారం నృష్యం రుచ్యం శ్రేమ్మకరంగుడు। 
న్నిగ్ధం స్వాదు కపాయంచ రాజాదన ఫలంగురు! 

(వకివధార్థయ : నారికేళం = శుంకాయ, గురుడాగురువుగ, స్నిగ్గం=ా 
స్నిగ్గముగ నుండును, పి_త్తఘ్నం=పి త్తమును పోగొట్టును, స్వాదు = మధుర 

ముగ, శీతలమ్=చల్లగ నుండును, బలమాంనకరం = బలమును వృద్ధి చేయును, 

వాద్యం=వహాదయమునకు మంచిది, బృంహణం = శరీరమును బలియవచేయును, 

వస్తిశోధనమ్ = పొత్తికడుపును శుద్ది చేయును. 

మోచం వఅరటిి స్వాదురసంచమధుర రసము గలదిగా, [పో క్షం= 

చెప్పబడినది. కషపూయం=కపాయ రసము, నాతిశీతలమ్=ఎక్కువ శీతలముగ 
నుండదు. రక్షపిత్తహరం = రక్రపిత్తమును బోగొట్టును. వృష్యం = 
కు క్రమును వృద్దిపరచును. రుచ్యుం వరుచికరము, శ్లేమ్మకరం = శ్లేవరుమును వృద్ది 

వరచును, గురువైగురువుగ నుండును రాజాదన ఫలం = మారటి వండు, 

స్నిగ్ధం = స్నిగ్గముగను, స్యాదుడామధురముగను, కషాయం వ వగరుగను 

గురు వాగురువుగను ఉండును, 

తాత్ఫ్ళర్భంయు : కుంకాయ గురువుగ, స్నిగ్గముగ నుండును, పిత్తమును 

నశింపచేయును. మధురముగ, శీతలముగ నుండును. బలమును, మాంసమును 

వృద్ధిపరచును. హృదయమునకు మంచిది, శరీరమునకు పుస్టి, పొత్తికడుపును 
శోధించును. 

అరటివండు, మధుర రనము కమోయ రనము గలది. మిక్కిలి శీతలము 
గాదు. రక్తపిత్త నాశకము. వాజీకరము. రుచికారకము. కఫకారకము 

మరియు గుకువుగ నుండును, 

మూ! వలంతు పిత్తలం తాలం సరం కాళ్శుర్యజం హిమమ్ | 
శకృ న్మూ[(త విబంధభ్నం 'కేశ్యం మేధ్యం రసాయనమ్ । 

మధూకజ మహృృద్యంతు బదరం నర ణాత్మకమ్ I 

వాశకామా ద్యుష్ట వీర్యంతు కఫపిత్తకరం సరమ్ | 
సరం 'వాత వారం స్నిద్ధమనుష్ణంతు (పియాలజమ్ || 

[పియాల మబ్లా మధురో వృష్యః విశ్తానిలాపవోః ! -- 180 

లోలమజ్జా గుణెస్తద్వ తట్ ఛర్ది 8 కాసజిచ్చనః ॥ 

(వకిభదార్గ్ ము ; తాళం ఫలంతుకా తాటి పండు; పి త్త్సలంవా పిత్తమును 
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జేయును; కాళ డ్రర్య్టజం ఫలం =గుమ్భుడు పండు; నరంవాశీ ఘముగ శరీర 

మంతటా వ్యాపించును; హిమమ్ హశీత వీర్యము గలది; శకృన్న్యూత విబంధ 

భ్నుండామల మూత బంధమును బోగొట్టును; కేశ్య్యం = కేశళములకు మంచిది; 

మేధ్యం=బుద్దికి మంచిది; రసాయనమ్ =రసాయనము; మధూకజం ఫలం=ఇప్స 

పండు; అవ్మృద్య = న్యాదయమునకు మంచిది కాదు; బదరం ఫలం = రేగుపండు; 
రణాత్చ్రితకంవావమ.లాదులను ఖేదించును; వాశామాదిడాబాదము మొ॥. ఉప్ప 

వీర్యం=జప్ట వీరము; కోఫపి _త్తకరమ్ హకఫపి త్త త్రములను వృద్ది. చేయును; సరమ్ = 

శరరమంతట కవ ముగ వ్యాపించును; పరం మిక్కిలి; వాతహారంవాత। మును 

బోగొట్టును; స్నీ సంవ స్ని గ్గముగ నుండును; [వియాలజ౦ఫలం = మొరళి వండు; 

అనుష్ష్రం == శీతవీఐ (ము గలది; (పియాలమజ్జా =చారవపు; మధురః =వధుర 
ముగ న నుండును; నృష్యః ళు క్రమును వృ ద్ది చేయును; పితానిలాపవో == పిత్త 

వాతములను హాఠిపచేయుకు; కలమజ్జా = రేగుమజ్జ (రెగువిత్త 'శనములోని పప్ప), 
గురైః తద్వత్ = చారపవ్వుతో సమానమైన గుణములు గలిగియుండును; సవా 
అది; ఏ తృట్ వద: పాని; చర్చి డవాంతీని; కానజిత్ =-కానమును జయించును. 

(వళివదాగయు ; తాటివండు పి త్తమును వృద్రివరచును, గుము్యడు 

పండు శ్రీ మముగ శరీరమందంతట వ్యాపించును. కీతవీర్యముగలది. మల 
మూత బంధముకు పోగొట్టును. కిశములకు బుద్దికి మంచిది. రసాయ.వము. 

ఇపషువండ) వ్యాదయమునకు మంచిది కాదు. 

“రేగుపండు మలాదులను ేదించును. 

బాదము మొదలగునవి ఉష్ణ వీర్యము, కఫపి త్రములను వృద్దిచేయును' 
శరిరమంతట శీ(ఇుముగ వ్యాపించును. ఎక్కువగా వాతమును బోగొట్టును' 
స్నిగ్గముగ నుండును. మొరలిపండు శీతవీర్యము గలది. 

బారపవ్న మధురముగ నుండును. కు క్రమును వృద్దిచేయును, పిత్త 
వాతహరము. .ఏవి,త్తనములోని పప్పు చారవప్పుతో నమానమైన గుణములు 
గలిగియుండును.. అది దప్పిని, వాంతిని, దగ్గును హరింవజేయును. 

ోళిలోఖ : వాతామాదీనాం గుణవిశేష (పదర్శనవళం నిర్ణారణమ్ ! 
మూ॥ తింగు కాళ్ళ న్ర న కాసీన ఫలినీ బింబితోదనమ్ | 

టంకాళ్వకర్ష బికుళ గాంగెరు ధవధన్వనమ్ 1 
తీరి వృక్షభవం కీజం పౌష్కరం కఫఫి తజిత్। 
కషాయ సుధురం రూక్షం శీకలం గురులేఖనమ్॥ 
బిల ధాధ్యాన జననం నంభనం చాతకోపనమ్ 

(వతివ దార్హాయ _తిన్టుకచతుమికి; అశ న్త్లకడాపాషాణ భేది; ఆనీన = 
అసీన్ ఫలినీ = (మంఖణము; 'సెంభి = దొండ పండ్లు; తోదనన్ = చ కాశ్మీర దేశము 
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నందలి ఒక చింతపండు; టంక = నల్ల వి వెలగపండు; అశ్వకర్ణ a మద్ది; వరుళ = 

పొగడ; గాంగేరు = నాగబలా; ధవ = ఉమెగ్తిత్త (చండ), ధన్వనమ్ = ధన్వ 

నము; శ్వేతపాక*ె శ్వేతపాకము; కపిళ్తాని= వెలగపండ్లు; సించతీ= రేగుపండు; 
భవ్య=భవ్యము, తీరివృతభవం = తీరివృతముల వలన పుట్టినవి, జాంబవమ్ = 

నేరేడు వండు; పౌమ్మ్యరం = పుమ్మ_రమూలము; ఈ  ఫఎములు; కమోయ 

మధురం = వగరు తీపిగలవి; రూతుం = రూశనముగను; శీతల) = శీతలముగను; 

గురు వ గురువుగను, లేఖనమ్ = లేఖనముగను ఉండును, విబంధాధ్యాన 

జనన" = విబంధము; ఆధాత్రినమును పుట్టించును; _న్తంభనమ్ = న్తంభనము; వాత 
కోవనమ్ = వాత' పకోవమును చేయును. 

తాత్న్రర్యయు : శతుమికి, పాషాణ ేద్హి ఆనీన, _సేంఖణము,' దొండ 

పండు, కాశ్ళిరమునందలి చింతపండు, జీ రివృశములు, పుష్కర మూలము, 

నేకేగువండు ఈ ఫలములు వగరు తీపిగలవి. శీతలముగ నుండును, లేఖనముగ 
నుండును. _ విబంధము, ఆధ్యానమును చేయును. వాత |పకోవమును చేయును. 

శోలీలోఖ : _ తిందుకము మొదలు పుమ్మ-రవీజము వరకు కఫ పి త్తములను 

జయించుగుణములను గలిగియుండును. సించలీ = వృతబదరి, అది మధురముగ 

నుండును. పుమ్ముర వీజమునకు అగ్నితో పక్వముచేయని ఈుడల ఫలములకు 

చెప్పిస గుణములు నం్యకమించును. _ శస్తాదులతో గాట్లు వే)న వవృక్షములకు 
పాలు బయటికి వచ్చునో అవి ఊ&రివృవములు,. అవి పాలను (నవించును.' 
విబంధమనగ “సోతభిః దోషాదినాం అవవాననమ్ ”, 

చమూ ॥ క పిత్చే మామం క ంఠఘ్నుం క బూయామ్లఎ (తిదోవకృృత్ | 

పక్షం రుచ్యం కపాూయాన్లుం స్వాదు హిధ్యావమి|వణుతి || 

దోషఘ్ను౦ షాడవారిస్ట రాగయుక్షిషు పూజితమ్। 

విషఘ్ను ముభయం [గాహి, కపిశ్రా న్యేవమాది శేత్॥ 

.(వలివదొర్థము వ ఆమం కపితం = వక్వముకాని వెలగకాయ, 

క౦ఠఫల్న౦ = కంఠమునకు చెరుపు చేయును, కషాయామన్లుం కావగరు, పులుపు 
రసములు గలిగియుండును, (తిదోషక్ళత్ = [తిదోషములను చేయును; వక్టం = 

పక్వమైన వెలగపండు; రుచ్యం = రుచికరముగ . నుండును; కపాయామం= 

వగరుగ పుల్రగ నుండును; స్వ్యాా్టాదు కా మధురముగ నుండు"; హొధారివమి. 

(వణుత్ = ఎక్కిళ్ళను;. వాంతులను పోగొట్టును; దోషఘ్నుం = (తిదోషములను 
నశింపచేయును సా డవారిప్టరాగయు క్రిషు మై పాూడవములు, అరిష్ట ములు, రాగములు 

వీటియందు చేక్పుటలో;పూజితమ్ = పూజనీయమై నది; ఉభయం = పక్వఅవక్వము 
౨న వెలగ కాయ; [గాహి = మలమున్ను బంధించును; వివఘ్నం = విష నాశక 

ముగా నుండును; ఏవం = ఇట్లు; కపిళ్ళాని = వెలగ పంఢను గూర్చి; ఆదిశేత్ = 

చెప్పబడెను, '. 
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తాత్ఫ్సర్మ్యోంము : వైనుదాపారించీన వాటిలో పక్వము కాని వెలగ 

కాయ కొంఠమునకు చెటుపు చేయును. (తిదోమకారి. వగరు, పులుపు రనములు 

కొలది. పండిన వెలగ వండు రుచికరముగ నుండును. వగరు, పులుపు, తీపి రన 

ములు కలిగియుండును. ఎక్కిళ్ళను, వాంతులను పోగొట్టును, [త్రిదోషములను 
నశింప చేయును. పాడవము, అరిష్టము, రాగము మొ॥ తయారు చేయుటలో 

వెలగ పండు [పశ _స్పమైనది. ఆమముగా నున్న, పక్వముగా నున్న రెండు 

విధములయిన వెలగ పండు, మల బంధమును చేయుననియు, ఇస్తే తక్కిన వెలగ 
పండ్రను కూడ అెలిసికొనవలెనని ఆ చేశింపబజెను. 

భబలేఖు :  అపక్వమయిన కపిళ్లము స్వరనాశక్రము. రసశేవిషము చేత 

పలు విధములయిన వెలగ పండ్లు దొరకుచున్న వి. వీటిని ఈ విధముగ కల్పన 

చేయవలెను. ఎట్లనగా, ఆమకపిళ్చ గుణము కపాయాన్లుము, పక్వకపిత్హ గుణము 
మాధుర్యము అని తెలునుకొనవలను. రాగము, మాడవము ఇవి శెండును, 

పానకము యొక్క భేదములు, పాడవమనగా మురబ్బా: రాగమనగా పానకము. 

మూ! బృంహణం వాత పిత్తఘ్నం స్నిగ్గం సీంచితి కాఫలమ్ | 

భవ్యం విశద మమంచ జాంబవం త్వతి వాతలమ్ ॥ 

విష్టంభ కృదక ౦ఠ్యంచ సామ్రంతు జరి వృక్షజమ్ | 

పిత్త శ్తేమ్మఘ్నుమన్సుంచ వాతలం చావకీ ఫలమ్ ॥ 

బాలం కషాయ కట్వమ్లుం రూకం వాతా[(స్రపిత్తకృత్ | 

సంపూర్ణ మామ మమంతు రక్ష పిత్త కఫ్యపదమ్ ॥ 
స్వాదుసామ్తం గురుస్నిగ్దం మారుతఘ్న మపిత్తలం | 

వాద్యం పర్యాగతం శ్లేమ్మ మాంన శుక్ల జల [పదమ్ | 

నవా కార రసో వృాద్యః సురఖి స్నిగ్ధ రోచనః ॥ 

దీపనః పిత్త వాత ఘ్నః శుక్ల శోణిత శుద్దికృత్ ' 

(ఉలివదొర్జిము ; సించతి కాఫలమ్ వాసించతికా ఫలము (ఇది శేగులో 

భేదము. దీనినే ఆపిల్ అందురు), బృంహాణం వా శరీరమును బలియ జేయును; 
వాతపి త్రములేు పోగొట్టును; సీషగ్గం = జిగటగ నుండును; భవ్యం షా భవ్య 

ఫలము; విశదం జా శరీరమును శుద్ది పరచును; అమ్లం = పుల్పగా నుండును; జాంబ 
వం = నేరేడు పండు; అతి వాతలమ్ = ఎక్కువగా చాతమును వృద్ది చేయును; 
విష్టంభక్ళత్ = మలమును బంధించును; అకం ఠ్యమ్ =కంఠమునకు మంచిది 

కాదు; తీరి వృవజమ్ = మట్టి, జువ్వి మొ॥ జీరివృ జనుల నుండి పుట్టినవండ్లు; 
అమ్లం = పుల్ల గౌనుండును;: ఆక్షకీఫలమ్ = ఆతకీఫలము; పిత్త శైెపషుఘ్నండాపి త్త 
శెమ్మములను నశింపచేయును; చ = మరియు; వాతలమ్ = వాతమునువృద్ది చేయును; 
బాలం ఆమం = లేత్ర మామిడి కాయ; కషాయ కట్వమం ఇ వగరు, కారము, 

పులుపు రసములు గలది; రూక్షంచారూతముగ నుండును; వాతా పి త్తకృత్ = 
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వాతమును, రక్తమును, పి_త్తమును వృద్ది చేయును; సంపూర్ణ ౦ ఆమ్హఫలం = 

బాగుగా పండిన మామిడిపండు; ర_క్షపిత్త కఫ[పదమ్డార కృమును, పి త్తముకు, 

కఫవ.ఎను వృద్ది చేయును; వర్యాగతం=ా =ైవరిపక్టమయిన పండు; స్వాదు = 

మధురముగ నుండును; సామ్హ్లం = కొంచెము పుల్ల గ నుండును; గురు = గురుత్వ 

మును చేయును; స్నిగ్గం=జిగటగా నుండును; మారుతఘ్న ౦ = వాతమును 

నశింప చేయును; అపి త్తలమ్ = పిత్తమును వృద్ధి చేయదు; హ్యా,ద్యం = హృదయ 
మునకు మంచిది; నష మాంన, శుక్ల, బల[పదమ్ = కఫము ౨, మాంసమును, 

కు కముము, బలమును, శరీరమునకు [పసాదించును; సహకాగ రసః=ామామిడి 

వండు రసము; హృద్యం = హృదయమునకు మంచిది; నురఖిః ౫ పరిమళ భరిత 

'మెనది; స్నీగ్గరోచనః = స్నిగ్ధ గుణము గలిగి రుచికరముగా నుండును; 
దీపనః అగ్ని దీపనమును చేయును; పిత్తవాతఘ్నః = పిత్తమును, వాతమును 
పోగొట్టును; కుక్రశోణిత, శుద్ధి కృత్ ==శు[కమును, రక్తమును శుద్ది చేయును; 

తాత్తృర్యంముము ; సించతికా ఫలము వాతపి_త్తములన నళింవ జేయును, 

స్నిగ్ధముగ నుండును. భవ్య ఫలము, శరీరమును శుభపరచును. పుల్లగా 
నుండును. నేశేడు పళ్ళు మిక్కిలి వాతమును చేయును. మలమును బంధించును. 
కంథమునకు మంచిదికాదు. తీరి వృతముల యొక్క- పండ్లు కొంచెము పుల్ల గ 
నుండును. అతకీ ఫలము పి త్ర శ్రేష్టములను నళింవచేయును. పుల్ల గ నుండును, 

వాతమును వ భది చేయును. బాగుగా వృద్ధిచెందిన మామిడికాయ తీయగా 

నుండును. కొంచేము వుల్లగ నుండును. గురుత్వమును చేయును. స్నీ గ్గముగ 

నుండి వాతమును నశింప జేయును. పి త్రమును వృద్దిపరచదు. హృదయమునకు 

ముుచిది, శ్రేష్మమును, మాంసమును, శు(క్రమును, బలమును ఇచ్చును. మామిడి 

పండు రసము వాదయమునకు మంచిది. మంచి వాసనతో కూడి యుండును. 

స్టిగ్దముగ నుండును. రుచికరము, అగి్న్నిదీపకము,పి త్తవాతములను పోగొట్టును, 

. శు కమును, రక్తమును శుద్ధి పరచును, 

కోలిలోఖ : సించతీ కాఫలము బృంవాణత్వాది గుణములను కలిగి 

యుండును. భవ్యఫలము శరీరమును భుద్ది చేయును, జాంబవము ఎక్కువ వాత 

మును చేయును. మలమును బంధించును. న్వరమును నళింప జేయును, తరి 
వృత ఫలము కొంచెము పుల్ణగా నుండును. మామిడికాయ, కొపొయ, కటుక, 

అమ్ల రసములు గలిగి యుండును. రూతమును గలిగించును. వాతమును రక్త 

పి 'తమును చేయును. మామిడిపండు హృదయమునకు మంచిది, శ్లేషశ్రిమును 
చేయును, 

మూ॥ కషాయం రోచనం హృద్యం వాతలం లవలీఫలమ్ | 

గుర్వుగ్ని సాద ఖృద్భిల్వం దోవలం పూతిమారుతవ.॥ 

పక్షం బాలు పున స్రీక్లం పిత్తలం లఘదీపనమ్। 

_ వాత శైవరఘ్న ముష్టంచ స్నిద్దం (గాహ్యు భయంపధిమ్॥ 



రిక్ అష్టాంగ నం గ్రహ వ్యాఖ్యానము 

వృజాన్లుం (గ్రాహి రూజోప్టం లఘు దీపన రోచనమ్। 

వా + శ్రష్మ హారం కించిదూనం క్రీ శా మజం తత 8॥ 

ఫం కరంజ విష్టంలి పిత్త శ్లేవ్యా విరోధిచ। 

గురూస్త మధురం రూక్షం కేళఘ్నంచ+చ శమీ, ఫలమ్! 

(వతివదార్థము : అవలీఫలః =రన ఉసిరిక పండు (సుగంధ నూలా, 

పాండుః, కోమలనల్కలా) కపూయండాకపూయ రసమును గలిగి యుండును; 
రోచనం ==రుచికరము; వాద్యం = హృదయమునకు మంచిది; వాతలు= 
వాతమును వృద్ది చేయుము ; పక్వంబిల్వంచపండినమా రెడు వండు; అగ్ని- 

సాదక్నత్ = అగ్ని మాంద్యమును చేయును; _దోషలం=[తిదోషములను వృద్ది 

చేయును; పూతి మారుతనుడాదుర్గంధముతో కూడిన అపాన వాయువుల గలుగ 

జేయును; జాలం ఎల్వండాకాయగా నుండు మారేడు కాయ; సునః=మరల; 

తిజ్షం = తీక్షము; పిత్తలండాపి త్తమును వృద్ది చేయును; లభఘుడాలభఘువుగ 

నుండును; దివనమ్= అగ్ని దీవకము; ఉభయం=ా పక్వమైన, పక్విముగాని 
మా రేడు కాయ; పరం=మిక్కు టముగ; వాత శైషగేఘ్న ం=వాతమును, శేవ- 

మును నశింప జేయును; చామిరియు; ఉప్పం = ఉప్ప వీర్యము; స్నీగ్గండాజిగటగ 

నుండును; వృ శామ్లం = చింతవండు; (గాహిడామలమూ।తాదులను బంధించును; 

రూటోష్షమ్ =రూతముగ నుండి ఉప్టమును చేయును; లఘు =లఘువు దివన- 

రోచనష్ హరుచికరముగ, దీపన కారిన కూడ నుండుభు; కొళా మజండాకొండ- 

మామిడి; కించిదూనండవృశామమున కంశు కొంచెము హీనమైన గుణము 

గలదిగ నుండును; కరంజం ఫలం=శకానుగ పండు; విష్టంభి = = విష్టంభమును 

చేయును; చ == మరియు; పి పిత్త శేసష్మూ విరోధి=కఫ పి త్రములకు విరుద్దముకాదు; 
శమీఫలం వజవి. 'శ్రైపండు, గురూ మధురం జూగురువు, ఉన్ల వీర్యము, మధుర 

రసము గలది; రూతుండారూక్షమును చేయును; 'కేశఘ్నం == వెం డుకలను 
నశింపజేయును. 

తొత్స్రర్యమయు : రన ఉసిరిక పండు, కషాయ రసమును గలిగి యుండును, 
రుచిని బుట్లించును, హృదయమునకు మంచిది. వాతమును వృద్ది చెయును. 
పండిన మారేడు వండు, అగ్ని మాంద్యమును చేయును, (తిదోషములను వృద్ది 
పరచును. అపాన వాతమును చెడ్డ కంపుతో కూడుకొని యుండునట్లు చేయును 
లేత మారేడు కాయ తీళ్ల గుణము గలది. పి_త్తమును వృద్ది జేయును. లఘు 
వుగ నుండును, అగ్ని దీపనమును చేయును, మారేడు కాయ, పండు రెండును 
వాత శ్లేషరిములను నశింప జేయును. ఉన్మవీర్యము జిగటగ నుండును. చింతపండు 
మలమూతములశు బంధించును.రూక్ష వ గ నుండి ఉప్టమును చేయును. లఘువు. 
రుచికరముగ నుండి దీపన్ల కారిగ గూడ నుండును. కోండ మామిడి వృశామ్లమున 
శంకు కొంచెము హీనమైన గుణము గలదిగ నుండును, కానుగ వండు విష్టంభ 

మును చేయును, కఫ పి, _త్సృముభలను నమానముగ నుంఛును, జమ్మిపండు గురువు, 



ఉష్పవీర్యము. మధురరనము గలది. రూక్షమును చేయును. వెంట్రుకలను నశింప లం 

చేయును, 

కోళిలౌోఖ ; విశేషము లేదు. 

మూ॥ కటు పొకరసం పీలు లీక్షోప్టం భేది పిత్తలమ్। 

(క్రిమి గులోదర గరప్టీవోర్శిః కఫవాత జిత్ ॥ 

సతి క్షం స్వాదు యత్ పీలు నాత్యుష్టం త్తిత దోప జిత్ 
నీవం శతాథికం (పాచీనాగరం తృణ ళూల్యకమ్॥ 

అస్మాదల్పాన్తర గుణమైంగుదం సవికం కతమ్॥ 

త్వుక్తిక కటుకా స్నిగ్గా మాతులుంగన్య వాతజిత్ | 
బృంవాణం మధురం మాంనం వాతపిత్తహరం గురు। 
లఘ తిక్కెనరం శాస శ్వాన పిధ్మా మ దాత్యయాన్ ॥ 
అస్య శోషానిల శ్లేష్మవి బంధ ఛృర్ష్యరోచకాన్! 

గుల్ళో్ళోదరార్శః శూలాని మందాగ్ని త్యంచనాళయేక్। 

(వకివదార్భిము :  పీలుడాగోగు; కటుపాకరసమువకటురసము, కటు 
విపొకముగలది; త క్షషుం దాతీక్ల, ఉప గుణములు గలది; భేది=ామలములను 
భేదించును; పిత్తలమ్ పి _త్తీమునువృద్ధి చేయును; (క్రిమి గుల్మోదర గర ప్రీ 
హార్ళః కఫవాతజిత్ చ (క్రిములను, గులగ్రములను, ఉదరములను, గరవివమును, 
స్ప హమును,అర్భన్సును,కఫవాతములను జయించును; యక్ = యే;పీలుడగోగు; 
సతిక్కమ్ == కొంచెము చేదుగను, స్వాదు = మధురముగను, నాత్యుష్ణం = 
కొంచెము ఉప్పముగను ఉండునో; తత్ = అది; (తిదోషజిత్ = మూడు 
ధోషములను జయించును; నీపం = కడిమి చెట్టు ( ధారాకదమృము); శతాతీకం=ి 
సోయివండు; (పాచీనాగరం=పొచీ నాగరము; తృణళూల్యకమ్ జ కేతకీ 
ఫలము; ఐంగుదం = గారపండు; నవికంకతమ్ = వికంకతము; అస్మాత్ = వీటి 
కంళు; అల్వా నర గుణము=ాపిలుగుణముల కంక తక్కువ గుణములు గలిగి 
యుండును; మాతులుంగన్య = మాదిఫలముయొక త్వక్ == చర్మము; 
తికృకటుకాzాచేదుగా, కారముగా నుండును; స్నిగ్దావస్నిగ్గముగ నుండును; 
వాతజిత్ = వాతమును హారింవ జేయును; మాతులుంగన్య మాంసం = మాదీ 
ఫలము యొక్క మాంనము; బృంహణమ్ = శరీరమునకు పుష్టిని గలుగ 
చేయును; మధురం మమధురముగ నుండును; వాతపి త్రహరంకావాతపి త్తములను 
వారింపజేయును; గుర్తు జాగురువుగ నుండును; తల్కైనరం = నూద్ఫలముల 
యొక్క కేసరములు; అఘ ==లఘవుగ నుండును; కాన శ్వాస హిధ్యామదాత్య 
యాన్ వశానము, శ్వాసము, ఎక్కిళు ఖః మదాత్యయములను, అన్యశోషానిల 
నేవ శ్రి సబంధఛర్ష్యరోచ కాన్ ఇ ముఖశోవ, వాత శ్రేమ్మములను, విబంధమును, 
వాంతులను, అరోచకముఅను; గుల్ళో్ళధరార్శ కూలాని జా గుల్మము, ఉదర 

19 
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రోగము, .అర్శస్సు, శూలములను; చ=మరియు, మందాగ్ని త్వం = అగ్ని 
మాంద్యమును; నాళయేత్ =నశింపజియును; భల్లాతకన్యడాజీడిపండు యొక్క; 
త్వజాశ్రింసం చర్య్శము, మాంసమును, (గిజరు); బృంహణం= శరీరమును బలియ 
జేయును; స్వాదు=ామధురము; శీత్రలమ్ చల గ నుండును; తదస్థివజీడి విత్తులు, . 
అగ్ని సమం, 

తాళ్ళర్యోము : గోగు కటురసము, కటువిపాక్రము గలది. తీక్ష ఉప్ల 

గుణములు గలది, మలనున్ను ఖేదించును. పి_త్తమును వృద్ది చేయును. [కిములను, 

గుల్మమును, ఉదరమును, గరవిషమును, పీవాను, అర్భస్సును, కఫ వాతములను 

జయించును. కొంచెము చేదుగ, మధురముగ యేగోగు ఉండునో అది (తిదోష 

ములను జయించును. కడిమి చెట్టు పండు, సోయిపండు, [పాచీనాగరము పండు, 

గారపండు, కేత5 ఫలము, వికంకత ఫలము, పీలు గుణములకంశు తక్కువ 
గుణములు గలిగి యుండును. 

శోలిలోఖు : పీలు ఫలము పాకమునందు రసమునందు కటువుగానుండుకు. 

తీక్షత్యాది గుణములు గలిగియుండును. (కిమ్యూదులను నశింపజేయును. 
మొతులుంగ ఫలము యొక్క చర్మము త్రి కృకటురసములు గలది, స్నిగ్రము, 

వాతనొళకము, చర్మములో నుండు గుజ్జు బృంహణము, మధురము, వాతపిత్త 

హారము, "గురువు, ఆమాతులుంగముయొక్క. కేనరములు (మాంసముతోనుండు 
నవి) లభవు. కోసాదులను నశింపజేయును, 

నూ॥ భల్హాతకస్య త జ్మాంసం బృంవాణం స్వాదు శీతలమ్;. 
"= తదస్థ్యగ్ని సమం మేధ్యం కఫవాతవారం వరం ॥ 

-స్వాద్వమం శీతమున్షంచ డ్విధా పారావతం గుఠు। 
రుచ్య మశ్యగ్ని శమనం రుచ్యం మధుర మారుతమ్ ॥ 
పక్ష మాళు జరాం యాతి నాత్ఫుష్టం గురుదోషలమ్ | 

"(చాశా పరూషకం చార్లగమన్దుం పిత్త కఫ[ప్రదమ్ Il 

గురూష్ల వీర్యం వాతఘ్నం సరం సకర మర్షక మ్ । 
తధామ్లం కోలకర్క-0ధు లికుచా[నూత కారుకమ్ I 
ఐరావతం దంతళఠం సత్రుదం మృగలండికమ్ ; 

. నాతి పిత్తకరం వక్వం శుష్కుంచకర మర్షకమ్ I 

దీపనం భేదనం శుష్క-మమ్టి కాకోలయోః ఫలమ్ 
తృష్లాశ్రమక్ల మశ్చేడి లఘ్వమష్టం క ఫపిత్త యోః॥ 

..(థకివదార్భియు : భల్లాతకస్య = జీడిపండుయొక్కు, త్వజ్యాంసం= 
చరగ్రిమును, మాంసమును (గుజ్జు, బృంహణం = శరీరమును బలియచేయును. 
స్వాదు=మధురముగ నుండును, లీతలండా చల్ల గ నుండును, తదస్టి=జీడి విత్తులు, 
అగ్ని సమం =చి త్రమూలముల సమానమయినగుణముగలవి, మేధ్యం= = మేధ్యం; 
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వరం = మిక్కుటముగ, కఫవాతవారం = కఫవాతములను నళింపచేయును; 

పారావనతం=ఈడ పండు, స్వాద్వ మ్లుంద్విధా=ా "మధురము, అమ్లము అని రెండు 

విధములు, శీతం శీతలము, చ=ామరియు, ఉప్హం = ఉప్పము, గురువు గురుత్వము, 

ఆరుకం = గజనిమగ్రపండు, మధురం మధురముగ, రుచ్యం డారుచిగ నుండును, 

అత్యగ్ని శమనం (ప్రబలమైన జాఠరాగ్నిని శమింప "జేయును. పక్య ఆరుకం=ా 

పక్యమయిన గజనిమంి, మధురం = మధురముగ, రుచ్యుం ౫ రుచికరముగ 

నుండును , ఆశు శీ ఘముగ, జరాం యాతి =జీర్ల మగును. నాత్యుస్థం=కొంచెము 

ఉఫ్గముగ నుండును. గురుడాగురుత్వమును చేయును, దోషలమ్ = |(తిధోనషము 

లను వృడ్ద చేయును, (| దావా వచ్చి చాకపండు, పరూషకం == చిట్టత పండు, 

కరమర్దకమ్ =కలిమి పండ్లు, అన్లుం = అమ్ల రసము గలిగి యుండును, పిత్త కఫ 

(పదమ్ =ావి త త్ర కఫముల వృద్దినొందించును, గురు వగురుత్వమును, ఉస్ణ్రవీర్యం = 

ఉవ్హవీర్యమును గలిగి యుండును, వాతఘ్నం = వాతమును పారించును, చ= 

మరియు, సరం=శరీరమున క్రీ ఘ్రముగ వ్యాపించును, (మృడు వికచకము) 

తధా = అమే, అమ్లం =పుల్ల గ నుండు, శేగు(కోలడాగంగరేగు, కర్కంధూ=ా 

కమి రేగు, లీకుచ = గజనిమ్మ, ఆ(మాతం=ామామిడి, ఆరుకం=ాగంగ'రాని (ఆల్ 

బుఖార), ఐరావతం = నారింజ, ద_స్తశళండాకలిమిపండ్లు, మృగలిండికమ్ = మృగ 

లిండీకము, నాతిపిత్తకరం == కొంచెము పి త్తమును చేయును: అమ్టికా కోలయో 
ఫలమ్ =చింత పండు, రేగుపండు ఈ రెండును,శుమ్మ-ం =ఎండినచో, దీపనం = అగ్ని 

దిపనమునుూ చేయును, భేదనం ఊ=మలాదులను 'భేదించును, తృష్టా మదప్పిని, (శ్రోేమడా 

బిడలికను, కృమవగ్గానిని; ేది = నశింపజేయును, లఘ = అఘవుగ నుండును, 

కఫవాత యాః =ైకఫవాతములకు, ఇస్టం = పథ్యక ర మై నది, 

తొత్సర్భము ; _ జీడిపండుయొక్క చర్మము, మాంసము (గుజ్జు) ఇవి 

శరీరమునకు పుష్టినిచ్చును, మధుర రసము శీత వీర్యము గలవి. జీడివిత్తులు 
నిప్పువలె బహుతీక్లముగ నుండును. అగ్నితో నమానమైనవి. బుద్దికి మంచివి, 
కఫవాతములను బోగొట్టును. చితమూలముతో తుల్యమైన గుణము గలవి, 
ఈడ పండు మధురము, 'అమ్లుము అని రెండు విధములు. ఆ రెండును (క్రమముగ 

ఫీతలము, ఉప్టము, గురుత్వము రుచిగలవిగ నుండును. అధికమయిన అగ్ని 
దీపనమును శమింప జేయును. గజనిమ్ముపండు మధుర రనము గలది. రుచికరము, 
పక్వమయిన గజనిమ్మ శీ(ఘముగ జీర్ణమగును. స్వల్పముగ ఉప్పమైన వీర్యము 
గలది. కొంచెము గురువుగ నుండి, కొంచెము అపధ్యకర ముగ నుండును. పచ్చి 

(దాత వండు, చిట్టత పండు, కలిమిపండ్లు ఇవి అమ రనము గలిగి యుండును. 
పిత్త కఫములను వృద్దినొందించును. గురుత్వమును, ఉప్టవీర్యమును కలిగి 

యుండును. వాతమును హరించును. శరీరమున శీ ఘముగ వ్యాపించును, "రేగు, 
గంగ లెగు, కమ్ము లెగు, గజనిమ్మ, మామిడి,నారింజ, గంగరావి, మృ గలిండికము, 

'వక్వమై 'శుషింంచి యుండు కోలమి పండ్లు ఇప పుల్లగ నుండును, స్పల్సుముగ 
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పిత్తమును చేయును. వై జెప్పిన (గాజాదులతొ తుల్యమైన గుణముగలవిగ 
నుండును. చింతపండు, రేగుపండు, ఈ రెండును ఎండినచో అగ్ని దీపనమును 

చేయును. మలాదులను ీదించును. అఘవుగ నుండును. దప్పి, శమము, 
క్షమము, వీనిని బోగొట్టును. కఫవాతములకు పధ్యకర మైనవి. 

కోలిలోఖ : భల్లాతకము యొక్క చరత్రము, మాంసము బృంహణత్వాది 
గుణములు గలగి యుండును, భల్హాత కాస్ట్ర తీతగుణము గలదగుట వలన ఆగ్నితో 

సమానమైనది. బుద్ది క్రొలుకు పాత మెనది. మిక్కిలి వాతశ్లెష్మములను హారిం 

చను. ఈడ పండు రెండు విధములు, మధురము, అమ్లము. మభురముగ నుండు 

ఈడెపండు, శీత వీర్యము. ఆమముగ నుండు ఈడెపండు ఉప్ప వీర్యము, రెండు 

కూడగురువు. రుచికరములు, అత్యగ్ని శామకములు, ఐరావతం=నాగరంగం, 

ద_న్హశఠండాజంవీరం, కర్క-ంధూ = (హాన్వబదరీ. 

మూష॥ ఫలాశామవరం త[త్రలి కుచం న ర్వదోషక్ళత్ | 

హిమాని లోష్ట దుర్వాత వ్యాళ లాలాది దూషితమ్॥ 

జన్తుజుష్టం జలేమగ్న మభూ మిజ మనా ర్లవమ్। 

ఆన్యధాన్యయతం హీనవీర్యం జీర్ణతయాతిచ॥ 

ధాన్యం త్యజీత్తధా శాకం రూతపిద్దమ కోమలమ్। 
ఆసంజీత రసం తద్వచ్చుష్ముం చాన్య [త్ర మూలకాత్ ॥ 

(పాయేణ ఫలమ ప్యేవం తథామం బిల్వ వర్షితమ్। 

క్రితి ఫలవగ్గ 8॥, 

(పోలివదార్గయు : తత్రఫలానాండాసమ_స్తమయిన ఫలములలో ; లికుచం=ా 

కమ్మ నేగు పండు; అవరం == నికృష్ట మైనది, సర్వదోషక్ళృత్ సమస్త దోషము- 
లను వృద్ధిచేయుకు, హిమ-దూషితం-హిమ = మంచుచేతను; ఆనలవానిప్పు 

చేతను; ఉప్టఎండ మొ! వాని యుష్థము చేతను; దుర్వాత=తూర్పుగాలి 
మొ దుష్టమెన గాలి చేత; వ్యాల= =సర్పము మొ॥ దుష్ట జంతువుల యొక్క; 
లాలాది = నోటి జొల్లు మొ॥ వానితో; దూషితం వ దూషింపబడినవియు; 

జ లేమగ్నం =జలములోమునిగినవియును; ;అ భూమిజమ్ డావిరుద్దమయిన భూమిలో 

జనించినవియును; అనా _రృవమ్ =విరుద్దమైన బుతువునందు" జనించి నవియును; 
అన్యధాన్యయుతం = = విజాతీయ ధాళ్యములతో గూడినవియును; హీనవీర్యం = 

నిర్వీర్యమై నవియునగు ధాన్యమును; జీర్ణ తయాపి =ఊడుపు మడిలోసే జీర్ణ మె 
నీరసముగా. నుండిన; ధాన్యం =ధాన్యమును; చ=ామరియు; తధా= అశు; 
శాకం=ాశాకమును; త్య జేత్ = వదలి పెట్ట వలయును; తత్ =ఆశాకము; రూత్షం= 

“న్నీహా రహితముగ గాని, సిద్దం = కాంజికాదులచేత సిద్ధము చేయబడినదిగాని; 

అసంజాతరసం పరిపూర్ణ మెన రసము లేనివియును ; అకోోమలం హకోమలముగా 

లేనివియును, తద్వచ్చుష్కుం = = అసి పండిన వియునగు శాకం = శాకమును; 



పడవ ఆధ్యాయము 999 

తగ్గ జేత్ = వదలి సెట్టవలయును; మూల కా దన్య|త శుష్యుం == ఎండిన ముల్లంగిని 
మాత్రము భుజింప వచ్చును; (పాయేణ=తరచుగా; ఏవంవ=ఇన్తేు; ఫలమపి = 
పండ్లను గూడ; త్య జేత్ = వదలివెట్టవలయును;  తథాడాఅశ్లే; బెల్వవర్ణి తమ్ = 
విల్వఫలమును విడిచి; ఆమం = = అపక్వపలములను,త్య జేత్ = వదిలి పెట్టవలయును; 
ఇతి = అని; ఫలవర్ష 8 =ఫలవర్గము 

తాల) ర్భోంము * సమ న్తమైన ఫలములలో క మ శేగువండు అ|పథా 

నము, [తిదోషకారిగ నుండును, మంచు చేతను, నివ్వు, ఎండ హువాన్ 
యుప్పము చేతను, తూర్పు గాలి మొ॥ దుష్టమైన గాలి చేతను, నత్సము 'మొ॥ 

దుష్ట జంతువుల యొక్క నోటిజొల్లు మొ॥ వాని చేత దూపీ౦పబడినవియును, 
కములు మొ జంతువులతో గూడినవియును, జలములో మునిగినవియును, 

విరుద్దమై న భూమిలో జనించినవియును, విరుద్దమైన బుతువునందు జనించినవి 

యును, , విజాతీయ ధాన్యములతో కూడినవియును, నిర్విర్యమై నవియును నగు 
ధాన్యములును, అటు లే స్నేహ రహితముగ గాని, లేక కాంజికాదులచే సిద్దము 

చేయబడినవియు, పరిపూర్ణ మెన రసము లేనివియును, ఎండినవియును అగు శాక 

ములను వదలి? పెట్టవలయును.₹ భుష్కించిన ముల్ల ౦గినిమా[త్రము భుజింప వచ్చును. 
వె జెప్పిన శాకగుణములతో గూడియుండు ఫలములను తరచుగా విడిచి పెట్ట 
వజయును. బిల్వఫలము తప్ప నితరములై న ఫలములు అపక్వుములుగ నుండినచో 
వానిని వర్టి ంసవలయును. ధాన్యములు, భఘృతము, తెనె వాయు విడంగ 
ములు, బెల్లము, పివ్పలి, ఇవి తప్ప, నితర (దవ్యములన్నియు నొక సంవత్సర 

మునకు చె బడనివిగ నుండిన యెడల ేష్టములుగా పరిగణిం పవలయును అని 

ఫల వర్గము ముగిసినది, 

ళోళిలోఖ : ఫలము అన్నింటిలో అ|పథధానమై నది లికుచము. (తిదోవ 
ములను వృద్ది చేయును. హిమాదుల చేత దూషింపబడినది. కేదారములయందుశ్న. 

ధాన్యములు, ఈదురు గాలుల చేత దూషింపబడినవియును, ఎక్కువ వెండల చేత 

దూపి.౦పబడినవియున్తూ పురోవాతాదులచేత దూషింపబడినవియును, ఆశు, 
సర్బాదుల యొక్క జొల్లు చేత దూపింపబడినవియున్తు (ఆది[గహణముచేత శవ, 
కథ, మూత, పురీషూదులను (గహింపవలయును), అశ్లే- (క్రిమ్యాదుల చేత, 
జుష్టమై న, నీటిలో మునిగిన, విపరీత భూమిలో బుట్టిన, “బుతు వె వై_పరీత్యమున 

బుట్టిన, థాన్యములను విడిచి "పెట్టవలయిను. తక్కిన విషయములు తాత్ప 

శ్య్రాంశములు. ] 

మూ! ళూకళింబిజ వశ్వాన్న మాంస శాక ఫలతా[శయెః। 

నర్థెరవై వైషక్న దేళోఒజయం భూయిష్టముప 'యోగవాన్ ॥ 

నిర్దిష్ట రసవీఠ్యాదై బ్రరథ్ర ళా స్వం కర్మ సొధనే। 

నళక్యం. విస్తశేణాసి వక్తుం సర్వంతుసర్వధా 

Vail 
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హితాహిత క్వేఒప్యేకా న్త నియమో ఒస్మాదని శ్చితః। 

మా[తాయోగ [కియాదేళ కాలావస్టాది ఛీదత।॥ 

తత స్తతో యతో దృష్టానేశే భావాస్తథా తథా। 

(వతివదార్థము ; కళూకళింబిజ పక్యాన్న మాంనళాకఫలా[ శ యెః 2ళూక 

వర్షము, పక్వాన్నవర్షము, మాంసవర్గము, శాకవర్గము, ఫలవర్షములను ఆ ళ 
లే ఏ ఏ గీ ౧ 

యించిన, వారైః = వర్గములచేత, ఆయంకాఇధి, అనై్నక దేశః అన్నపాన 

ములయొక్క_ పకదేశము, భూయిష్టం == మిక్కిలి, ఉపయోగవాన్ =మిక్కిలి 
యయుపయోగ మెనది. యథాన్వం = ఉన్న దున్న ట్లుగా, రసపిర్యాదై ఏ8 == 

రసము, వీర్యము మొ॥ వాటి ఛ్వారా, కరగ్తిసాథనె=ాపనులను సాధించుటలో. 
నిరిష్ట 8 =ా చెప్పబడినది, సరధా౭_పి=ాఅన్ని విధములను, సర్వం ౫ సమ స్తమును, 

వి స్తరేణకావిపులముగ, వక్తుండాచెప్పుటకు, నశక్ష్యం = సాధ్యముగాదు, హితా 
హిత త్వేఇపి జ శరీరముయొక్క హిత, అహిత విషయములో కూడ, ఏకా న్ల 
నియమః వానిర్దుష్మమెైన నియమము, అనిక్చితః=నిళశ్చయముగ లేదు, యతః = 
ఎందువల్ల ననగ, తేభావాః = ఆ నానావిధ భావములు, మా(కాయోగ [క్రియా 

బేశకాలావస్థాది 'భేదతః == ఆహార మాత, యోగము, (కియా, చేళము, 

అవస్థాది భేదములు వీటివలన, దృష్టాః = చూడబడినవి, 

తాత్శర్భంయు క శూక వర్గము, రింవీ వర్షము, పక్యాన్న వర్గము, మాంస 

వర్గము, శాక వర్గము, ఫలవర్గము, ఈ ఆరు వర్గములలో అన్నపానముయొక్క 
విభాగము మిక్కిలి యుపయు_క్తమెనది. ఈ అన్నపాన వర్గమందలి రసవీర్య 
వీపాకాదులు వాటివాటి కార్యనిర్వహణలో నమర్థవంతములై యుండును, 
చరక్రమునందు అన్నమును గురించి ఇట్లు చెప్పబడినది. [పాణధార్నులె న మాన 

వులయొక్క- [పాణము అన్నమునంటె (పతిస్టితమె యున్నది. ఆ అన్నము 

కొట కే మానవ జీవితమునందు మానవులు పలువిధములై న యాతనలకు గురి 

యగు చుందురు, అన్నమునందే మానవ శరీరవర్షము, సువాక్కు, జీవనము, 
(ప్రతిభ, సుఖము, తుష్టి, పుష్టి, బలము, లౌకిక,అ లౌకికమ్ములై న కర్ణులు అన్నము 
నందే (పతిష్టితములై యున్నవి. ఈ కలికాలమునందు. ఈ అన్నమునశే (పథమ 
స్థానము లభించుచున్న ది, 

అన్ని వస్తువులను గురించి విస్తారముగా చెప్పవలయునన్న సాధ్యము 

కాదు. ఎందువలన ననగా! పదార్థములు, వాటియొక్క మాత, సంయోగము, 
సంస్కారము, దేశము, కాలము, అవస్థ, మొ॥ 'భేదములతో భిన్న భిన్నములుగా 
నున్నందున ఇది హితము, ఇది అహితము అని చెప్పుటకు వీలుకాదు.అందువలన 
నిర్జుష్టముగా చెప్పుటకు సాధ్యపడదు. ఎందుకనగా! పధ్యకరమైన పదార్ధము 
కూడ మాత, సంయోగము మొ। కారణములచేత అపథ్యకారకముగా నగును. 

ఇను అపధ్యకారక వస్తువ కూఢ మాత, 'దేళ్రము, _ మొ॥ వాటిని బట్టి అపథ్య 
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కారకము కూడ కావచ్చును. ఏవ పదార్థములు ఆరోగ్యవంతుని యొక ్మై- 

ఆరోగ్యమును పరిరతించుచు శరీరమందలి “అసమాన ధాతువులను సమానముగ 
చేయుచున్న వో అవి హితకర వదార్థములుగా చెప్పబడుచున్న వి. 

కోలిరోఖ : సమ_స్తమెన భావములను . బట్టి ఈ శరీరము హితమైనది” 
అహితమై నది అని చెప్పుటకు వీలుకాలేదు. మాతా నంయోగాదులను . బట్టి 

అహోరాదులు అనేక విధములుగా నగుచున్నవి. పధ్యమైన ఆహార మెనఫ్పటికిని, 

మాగతాది విశేషమువలన అపథ్యమును పొందుచున్నవి. నై కారణముల 

వలననే పధ్యము కూడ నగుచున్నవి. 

మూ! మా[తయా సేవితం మన్యం వాంతి రోగాకు సదుద్భ వాన్ ॥ 

నివేవ్యమాణం తిలళో విషమప్యమృతా య'శే। 

హీనాతి మాత మళనం మరున్ని చయ కోపనమ్॥ 

భజతో విషరూ పత్యం తుల్య్యాంశే శుధునర్చిషీ | 

తారో౬న్లు రన నంయోగే మధురోభవతి తణాత్ | 

ఉత్తుండ క్యా స్తిందుకేన తి కళా మధురాయే | 

హింగు రిక సిన్లూజ్ఞం గన్ట వర్ణ రసాధికమ్ ॥ 

వాగ తాంబూల శంఖే భో వర్ణ గన్భ రసోద్భవః | 

కో[థ్రవో వాన సృక్సిత్తం కరో శ్యేవ విడాహిభిః = 

(వతీవదార్థమయు : మద్యమ్ = మద్యము; తదుద్భవాన్ = మద్యము వలన 

యేర్పడిన; రోగాన్= రోగములను; మా|తయా = మాతా (పమాణముతో, 

సేవితమ్ = సేవింపబడినది; హాంతి = నశింవ జేయుచున్నది; తిలశః=తిల |పమా 

అము; నిషేవ్యమాణం సెవింపబడిన; విషమపి =విషముగూడ; అమృళాయళ = 

అమృతమువలె నగుచున్నది; హీనాతి మా్యతమళనం - హీనమా|త్రం=హీన 

మాతలో సేవించబడిన; అళనం == ఆహారము; మరుత్ =-వాతమును; అతి 

మా[తమ్ అశనమ్=ఎక్కువ మా(తలో సేవింపబడిన ఆహారము; నిచయకో 

పనమ్ =సన్నిపాతమును [పకోపింప జేయుచున్నది; తుల్యాం శడాసమాన 'భాగ 

ములుగ తీసుకొన్న; మధు నర్పిషీ=శేనె, నెయ్యి; విషరూపత్వం=ా విష రూపత్య 
మును; భజతః=పొందుచున్నది; జారః = తారను; అమ్హ్లురస సంయోగ == 

ఆమ్హ్లరసముతో నంయోగము అయిన తరువాత; కణాక్ వెంటనే; మధురి 

భవతీ =మధురముగా నగుచున్నది; ఉత్తుండక్యాః= కానకిగు యొక్క; తి కృతావ= 

చేదు; తిందుకేనపతుమికి చెట్టు సంపర్కముచేత; మధురాయతే=తియ్యగ నగు 

చున్నది; (తీపితో - నమానముగ నగుచున్నది); హింగు = ఇంగువతో; చె రక 

సింధూత్సం=?ై రిక్రము, సైంధవ లవణముతో గూడ; వర్ణ గన రసోద్భవః= 

వర్ణము, గన్టము, రసము పుట్టును; పూగ తాంబూల శం భేభ్యోః =వక్కలు ఆకు 

సున్నము పీట కలయిక వలన; వర్ణ గన్గరసోద్భవః=ానిలత్తణమై న వర్ణము, గన్ధము 
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రసము పుట్టుచున్నవి; కో|దవః == కొొరలు; అనృక్పిత్తంవార కృపి త్తమును; 
ఫా నివానళింప జేయుచున్నవి; డవిచాహిభిః=ావిచావాకర వస్తువులతో కూడి; 

ఆస్ఫృక్సి త్తంవార కృపి త్తమును; కరోత్యేవ=ాచేయుచున్న వి, 

తౌల్ళ్ర్మ్యూయు ; ఇశాన్ర్రృమునందు విధింపబడిన, నరియగు: పమాణములో 

చీవింపబడిన మద్యము, మద్యము అతిగా చీవించుటచేత సంభవించిన వికారము 

లను గూడ నశింపజేయును, నువ్వుగింజ [పమాణములో తినిన విషము గూడ 

అమృతముతో నమానముగ నగును, హీన మా[తలో భుజింపబడిన ఆవోరము 

చాతమునుు అతి మా(తలో నేవింపబడిన ఆహారము సన్ని పాతమును (ప్రకోపింవ 
జేయును. సమాన మాలో కలిపి భుజింపబడిన తెనె, నెయ్యి విషరూపమును 

చెందును, 

జారము ఆమ్లము ఈ రెండు రసముల కలయిక వలన వెంటనే మధుర 

రసముత్సన్న మగును, కానుగ యందలి చేదు, తుమికి చెట్టు కలయి.క చేత తీపికి 

సమానముగ నగుచున్న ది. 

ఇంగువ, గై_రికము, సె ంధవలవణముతో కలిపిన యెడల నె ంధవమునందు 
ఇ రికమునందు కూడా గంధము వచ్చును. గైరికము వలన ఇంగువ సై 0ధవ 
లవణములలో కూడ రంగు వచ్చును. నె ంధవలవణమువలన ఇంగువ, గై రికముల 
యందు గూడ రన పతీతి ఏర్పడు చున్నది. వక్కలు, తమలపాకులు, సున్నము, 

కిటి నన్నింటిని కలిపిన అసంభవమెన, విలక్షణమైన వర్షము, గంధము, రసము 

పుట్టును. కొ[రలు రక్త పిత్తమును నళింప జేయును. కాని విదాహకరమైన 
వస్తు సంయోగము చేత ర కోపి తమును కలిగించును. 

త౭లిరోలి ; మద్యము వలన జనించిన రోగములను మద్య మే విశిష్టమైన 

నూ తలో సేవించిన యొడల నశింప చేయుచున్నది. 

విషము మరణము గలిగించునదై నప్పటికిని, తిల (ప్రమాణము (పతి 
దినము అభ్యాసము చేసిన యెడల అమృతోవమానముగా పని చేయును. స్వల్ప, 
భోజనము వాయువును (పకోపింప 'జేయుచున్నది. ఎక్కువ మాతతో కూడిన 
భోజనము సన్నిపాతము యొక్క (పకోపమునకు కారణమగుచున్నది. ఆరోగ్య 
వంతుడై నప్పటికిని, తేనె, నెయ్యి ఈ రెండు [దవ్యములను సమాన ' పరి 
మాణములో 'సేవిరదిన యెడల విషతుల్యములగుచున్న పః కరంజము "యొక్క 
చేదు తిందుకముతో కలియుటచేత మధురత్వామును పొందుచున్నది. ఇంగువ, 
గైరికము, నేంధవ లవణము ఈ మూడును కలిసిన యొడల. - వాటియందు, 
గంధము, వర్ణము, రనము' ఆధికమగుచున్నమపి.” ఇంగువ మొక గ్రా సంయోగము ' 

చేత గ్రైరికము నందు; నైంభజే లవణము నందు రసము, . వర్ణము: విశేషముగా 
అభివ్య కృమగు చున్నవి. సె ంథవ లవణము యొక్క నంరారాగము వలన ఇంగువ 

నేంధవ లనణముల. యందు రసము విశెషమ్లుగా ధ్య|ోతకమగుచున్న ది. వక్కలు, 
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తమలపాకులు, సున్నము ఈ మూడింటి యొక్క కలయిక చేత (ప్రత్యేకమైన, 
విలక్షణమైన, వర్ణము మొదలగునవి ఉత్పన్నమగు చున్నవి, కొటలు రక పిత 

యు వావ డా. నాశకములు. కాని ఆ కొఖిలే విదాహకరములె న ఇతర |దవంముల యొక న జ్ రై ద్రవ్య ౮ సంయోగము చేత రక్త పిత్తమును కల్లించుచున్నవి. 

మూ॥ కుష్టం తత్కార్యపి తిలోవా ని భల్లాత కై 8 నహః! 

గుడః క ర్తాగ్నిసాదస్య సహిన_స్తృభయాదిభిః॥ 
తృమ్యత్యగ్నేః సమదనం సర్పిరప్యుపదిళ్యతే। 

జీవనీయ మపి క్షీరం వివలేశేన మృత్యవే॥ 

తుల్యేఆపివాతో ఒన్యఒన్యం విషీస్థావర జంగ మే। 

సక్షవో చాకలా రూజా? పీతాన్తే తర్పాయ న్లితు॥ 

వినాపి చోపయో గేన మణిమన్తా౦ది 'కార్యకృత్ | 

| ఆర్ష కాజ్జాయతే శుంగీ, సంస్కాశేణ అఘీయనీ॥ 

లఅభభ్యోపిహి నక్తుభ్యోో గురవః సిద్ధ పిండి కాః। 

భృష్టః ముణ్తోఒపి వృథుకో ర_కృశాలేర్ల ఘోర్లురుః॥ 

శాలిః పిష్టో గరీయన్త్వం గోధూమాదపి గచ్చతి। 

(దాగియున్న దోషములను వెలిపరచు స్వభావమును గలిగి యుండుట చేత) 

(వతివదార్థము : తత్కార్యపి = కుష్టమును కలిగించునదై నప్పటికిని, 
తిలః =ానువ్వులు, భల్లాత్త 38 సహవజీడిగింజలలో కూడి, కుష్టం ==కుష్టమును, 
హాన్సివానశింప జేయుచున్నది, గుడః = బెల్లము, అగ్ని సాదస్య == అగ్ని మాంద్య 
మును, కర్హాడాకలించునదై నప్పటికిని, న=ఆ అగ్ని మాంద్యము, అభయా 

దిభిః =వారీతకీ, శుంఠీ మొ॥వాటితో, న _స్తి = చంపబడుచున్నది. తృపి=(తృషి) 
దప్పియందు, అత్భగ్నేః = అగ్నిదీపనకారి యయినప్పటికిని, సర్పిః= నెయ్యి, 
సమదనం == మైనముతో కూడిన యెడల, పథ్యం =పథ్యమని, ఉపదిళ్యతే=చెప్ప 
బడుచున్నది, తీరంచపాలు, జీవనీయమపి=జీవనమున కాధారమెనప్పటికిన్నీ, 
విష లేశేనడాలేశమా[త్రను విషము కలసిన, మృత్యవే =మరణము కొరకు, 
భవతి == అగుచున్నవి, స్టావరజంగ మేహస్టావర జంగమాత్మకములై న, విషే 
విషములు, అనో్నోన్యః =ఒకచానితో నొకటి, తుల్యేఒపి=సమానముల్రై నప్పట్ 
కిని గూడ, హత్కవచెచంపును, నక్తవఃవస క్ర్తువులు, వాతలాఃడావాత వర్థక 

ములు, రూ'కొన్తు = రూక్షకరములయి నప్పటికిని, తే=అవి, పీళాః = నీటిలో 
కలిపి తాగ బడిన యెడల, తరృ్పయ న్లి=తర్పణమునుచేయు చున్నవి. 

ఉపయో గేన వినా౭పి=గుడూచీమొ॥ (దవ్యములవలె యుపయోగము 

లేకున్నప్పటికి, మణిమన్తా9ది=మణులు, మ_న్త)ములు మొ కార్యకృత్ = 

తమతమ కార్యములు చేయుచున్నవి, ఆర్డకాత్ = అల్ల్హమునుండి, శుంఠ 
శొంఠి,జాయ శే వపర్పుడుచు న్నది, నంస్కా శేణ=సంస్మారము చేత, లఘీయసీకా 
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'మిక్కిలి లఘగుణము గలది. లభుభో్యణపిహి =లఘుగుణము గలనవై వప్పటికిని 
గూడ, స క్తుభ్యః =నక్తు వుల వల (తయారు చేయబడిన) సిద్దపిండకాః == సిద్దము 

చేయబడిన ముద్దలు,గురవః=ాగ'గగుణము గలవి. లఘోః = లఘగుణము గల, 

రకశాలే=ాఎట్ల రాజనాల, వడ్లనుండి, తుణ్ణః == రోకలితో దంచబడినవై న, 
పృధుకః అటుకులు, _ గురుః గురువులు, గోధుమాదపి౫౯గోధుమల కంశు 

గూడ, పివషః =పిషము వేయబడిన, శాలిః =రాజనాలు, గరీయ స్త్వం=|శేష్షత్వ 
ఉం 6 హారి 0 

మును, గచ్చతి =ా పొందుచున్న వి. 

తాత్స్ళర్యుము : నువ్వులు కుష్ట రోగమును పుట్టించును. కాని జీడిగింజ 
లతో కూడ కలిపి సేవించిన యొడల, కుష్పము నశింపజేయును: “బెల్లము అగ్ని 
మాంద్యమును కల్లించును.- కాని, కరక్కాయ, శొంఠి మొ॥ కలిపి సేవించిన 

యెడల అగ్ని మాంద్యమును పోగొట్టును. జాఠరాగ్ని తీక్షముగ నున్నప్పుడు 

కూడ, అగ్నిని వృద్దిపరచుచున్న నెయ్యి కూడ మైనముతో కూడిన యొడల 
పథ్యకర మైనదిగా ఉపచేశింపబడినది. జీవనీయ గణ (ద్రవ్యములతో సిద్ధము చేయ 
బడిన పాలు కూడ, న్వల్వ (పమాణము విషము కనిసిన యడల మరణమునకు 

కారణమగుచున్నవి. స్థావర, జంగమ విషమును, సమానముగా మరణమును 
కల్గించున వై నప్పటికిని, ఒక వనస్తనునకు ఒక వస్తువు, మరియొక వస్తువు నష్టవరచు 

చున్నది. సక్తువులు వాయువును వృద్ది పరచున్నవై నప్పటికిని, నీళ్ళలో కలిపి 

(తాగిన యెడల శరీరమునకు తర్పణము చేయుచున్నవి. - 

శరీరము లోనికి జొవధ రూపకముగా ఉపయోగించనప్పటికిని మంత 
ములు, మణులు మొ॥ శరీరమువై తమ తమ కార్యములను చేయుచున్నవి. 
ఇది వీటికి స్వభావము, 

అల్ల ము నుండి శొంఠి తయారగుచున్నది. ఈ శొంఠి, సంస్కార మును” 

కారణమును బట్ట, లఘవుగా యున్నది. మరియు లభ గుణములుగల స క్రువుల 

నుండి గురుగుణము గల పిండి ముద్దలు గూడ తయారగుచున్నవి.. ఎ| రరాజ 

నాలతో తయారు చేయుచున్న అటుకులు కూడ గురువుగ నున్నవి, శేలికగా 
నున్న రాజనాలు గూడ పిండిగా చేసిన తరువాత, గోధుమల కంక₹.గూడ 

ఎక్కువగా గురువుగా నున్నని. | 

కోళిలోఖ:  [సోతస్స్ఫులలో దాగియున్న దోషములను వెలిపరచుట చేత 
కుష్టము బహిర్గతముగా చేయునవై నప్పటికిని, నువ్వులు జీడి గింజలతో చేర్చి* 
సేవించిన "యెడల, - కువ్చమును, నశింప -జెయుచున్నవి. అగ్నష మాంద్య్భమును 

చేయునదై_ నప్పటికిని, బెల్లము, హోరీతకి, శుంఠి మొ॥:_చానితో కలిపి సేవించిన 
యెడల, అగ్ని మాంద్యమును చేయదు. దప్పిలో అగ్నిదీపన కార్యమై నప్పటికిని 
ఘృతము, మై నముతో కలిపిన యెడల, పధ్యము* జీవనీయ తీరము (పాణ 

ధారకమై నప్పటికిని స్వల్న విషము కలిసిన యెడల, మానవుని చంపును. . 
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స్థావర, జంగమములు రెండును ఏిషముశె లై_నప్పటికిని, పరస్పర నాశ కారక్రములు, 

వీటులనగా స్థావర విషము జంగమ విషముతో నశించుచున్నది. జంగమ విషము 

స్థావర విషముతో నళించుచున్నది. అల్లము వలన శొంఠి పుట్టుచున్నది. శొంఠికి 
ల్ఘ గుణము చెప్పబడుచున్నది. ఇది 'సంస్కార విశేషము. స్వభావము చేత 

లఘగుణము గలది ర కళాలి, దానితోనే తయారు చేయభడిన అటుకులు గురు 
గుణము గలవి. ఇది [కియా స్వభావకృృత విశమము, 

మూ॥ లఘ పిత్తహారా లాజా [వీహితో గురు పి తలాత్॥ 

నం[్రాహిణో లఘోర్ముదాక్ కుల్మాషోఖేదనో గురుః 

ఆమం |గాహితరం త|తం నగరీ కృత మార్దశివమ్॥ 

గుడాత్తో యాచ్చ సుతరాం మూలం గురుపానకమ్। 

గరీయో గుడ దధ్యుశ్రారసాలాచాతి కు కలా॥ 

దండాభి మద నార్దక్ష్నీ గురుణశ్చాతి ళోఫడాత్ | 

అనుద్దృత స్నేవాముపి తకం థోఫవారం లఘ! . 

సర్చిః స్నిగ్దతరం వాన్స్ నాగ్గితం నవనీతవక్! 

(పతివధార్భిము : గురుపిత్తలాత్ = గురుగుణము, పి త్తవర్ణకములై న 
(వీహితః =వడ్డనుండి తయారు చేయబడిన, లాజా = పేలాలు, లఘపి త్త 

వారా = లఘవుగా ప్త పహారములుగా నుండును, నంగాహిణః = మల 

బంధమును చేయునట్టి, లఫోః = లఘగుణము గల, ముద్యాత్ =ాపెనల నుండి, 

భఖేదనః = మలమును భేదించు నటి, గురుః = గురుగుణముగల, కుల్మాషః = 

పులియ బెట్టిన కడుగు నీరు తయారగుభున్నది. ఆమం తకం == కా-చచని మజ్జిగ, 

_గాహితరండా ఎక్కువ మలబంధమును చేయును, ఖలీక్ళతమ్ = కాచబడిన, 
తత్ =అమజ్జిగ, అన్యధా భవతి == నం| గాహకముగాదు. 

గుడాత్ = బెల్లము వలన, తోయాత్ హనీటివలన, పానకమ్ పానకము, 
సుతరాం మిక్కిలి, మూ|తలం=మూ[తమును చేయును, గురుడగురుగుణ 
ములుగల, గుడదధ్యుళ్ణా = బెల్లము, పెరుగు ఈ 'రెంటితో తయారు చేయ 
బడిన, రసాలా=రసాలము, గరీయః = మిక్కిలి _శేష్టమెనది చ=ామరియు, 
అతిళుక్రలా=మిక్కిలి శు[కమును వృద్దిచేయును, గురుణఃాగురు గుణము 
గల, అతిశోఫదాత్ = మిక్కిలి వాపును గల్లించుచున్న, దధ్నః =" పెరుగునుండి, 
దండాభిమధనాత్ =కవ్వముతో చిలుకుట వలన తయారైన, తకండామళజ్లిగ, 
అనుద్దృ్రతస్నేహమపి == వెన్న తీయకపోయినప్పటికి కూడ, శోఫవారం = 
వాపునుపోగొట్టును (శోధను); లఘ లఘగుణముగల్లి యుండును, స్నిగ్గతరం = 

మిక్కిలి స్నేవాముతో కూడిన, సర్పిఃచనెయ్యి, అర్జితం = అర్రిత వాతమును, 

హా న్లి=నశింప జేయుచున్నది; నవనీతనత్ = వెన్నవలె, న=కాదు. 

_ కౌత్ఫర్యాము ; గురుగుణముగర్లి, ఫి త్తవర్ణకములైన, వడ్లవలన తయారు 
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వేయబడిన, పేలాలు, లభగుణము గలవి. మరియు పి త్తమును నళింప జేయును, 

మలబంధమునుచేయు, మరియు లభఘగుణముగల "“ెసలతో మలమును శేదించు 

గురుగుణముగల కుల్మాషము తయారగు చున్నది. కాచని మజ్జిగ ఎక్కువ 

మల బంధమును' చేయును. కాచిన మజ్జిగ అంతమలబద్దమును చేయదు, 'బెల్రము, 

నీళ్ళు ఈ శెంటియొక్క. కలయికచే. తయారు చేయబడిన పానకము మిక్కిలి 
మూ తలముగా నుండును, - జెల్బము, "పెరుగు. గురుగుణము గలవి. వీటితో 

తయారు చేయబడిన, త కము, వెన్నతీయక పోయినప్పటికిని, శోఫను పోగొ 
ట్టును. మరియు లభుగుణము గలది. అర్జిత వాతరోగమును, మిక్కిలి జిడ్డుతో 
గూడిన నెయ్యి, ఎట్లు నాశనముశయు చున్నదో అన్తే వెన్న నశింప జేయుటలేదు, 

కోళీలోఖ : పి త్తమును వృద్దిచేయు గురుగుణముగల వడ్డనుండి తయారు 
చేయబడిన పేలాలు, లమఘగుణము గలవి. పి త్తవార్రములు,. ఇది సంస్కార 

విశేషము. మలబంధమును చేయు న్వభావముగల, లఘుగుణముగల “పెసలనుండి 

పుట్రన కులాగ్చ్రిషము మలము భేదించును. గురుత్వమును పొందించును. 

ఇదియును, నంస్కార విశేషము. కుల్మాషమనగా (అల్బ్పస్విన్నాని సస్యాని 

అని యర్థము, "పెనలను నానబెట్టిన మళుసటి దినము, వాటివై మొల కెత్తును. 

వీటినే కుల్మాషములందురు.) కాచని మజ్జిగ ఎక్కువ మలబంధమును చేయును. 
కాచబడిన మజ్జిగ స్వల్పముగా మలబంధమును చేయును. బెల్లముచేత, . నీటిచేత 

తయారుచేయబడిన పానకము మిక్కిలి మూ|త్రమునుచేయును. ఇచటగుడము 
మూ తలము, జలము మూ తలము కానపానకము అతి మూ తలము, బెల్లము, 

సిరుగు అతి గకువు. వీటి ఆంటిచేత తయారు చేయబడిన రసాలము అతి 
గురు తరము, అతి శుకలము. ఇది [కియాసంయోగ విశేషము, గురు గుణము 
గలిగి ళోఫను గలిగించు ఫెరుగు; దండమధనాది విశేషముల చేత తయాశె న 
త|కము, వెన్న తీయకపోయినను లఘుగుణము గలిగి కోఫనుహారించును., 

అర్జిత వాతమును బో గొట్లునది నెయ్యి. నవనీతము అర్జిత వాతమును పోగొట్టును. 

ఇది స్వభావ విశేషము. 

'మూ॥ - చచుష్మ్యోజఒపీపా గోధూమ చ్రెలపక్వస్తు వృష్టి హా॥ 

మూళలకల€ దోష జననం న్నిగ్గ సిద్దంత్వ దోషలమ్! 

ఉన్నం విషీభవ త్యేవ వీషభ్నువపి మా'క్షికమ్॥ 
దు క్ళాజనస్థా _దాజూమ్లా దోషలా చ [పజాయతే। 

“శ్లత్త శుమ్య-ఘనో లేప శృందన స్యాపి దావాకృత్ః 

త్వగ్గత సోోమ్మణొరోఛా చృీతకృత్వన్య ఛా గురోః) 

మేధ్య_స్తితః న్పర్ళశీతో మేఢ్యం శైలం ఖలో హీమః॥ 
"తవైవ సమ్మ కారిత్వం నవైలన్య ఖలన్య వా॥ 

(వళివదార్థము ; గోధూమాః = గోధుమలు, చకుష్యం = నేత్రములకు 
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మంచివి,అపి =అయినాకూడ, తై లవకష్టస్తు=నూనెలో వండినయెడల, దృష్టివోడా 
చూపును నశింపజేయును. మూలకం ముల్లంగి, దోషజననమ్=దోవకారము. 
పరంతు=కాని, స్నిగ్గసిద్దం=నూనెలో వండిన యొకల, అదోవలమ్ దోవ 
మును చేయదు. విషఘ్నమపి=వివమును హరించునదై నప్పటికి గూడ, మాడి 
కమ్ == తెనె, ఉప్పంవవేడి చేసిన యెడల, విపభవత్యేవ = విషముగనే యగు 
చున్నది, దుర్భాజనస్థా=ాదుష్ట మైన పా తలో నుంచిన (అపరిశుద్దమై న),|చా జా 
(దాత, అమావపుల్లనిదిగా, చడామరియు, దోవలా = దోషములను [పకో 
పించునదిగా, (వజాయశే = అగు చున్నది. చందనసా = చందనము, 
దాహాక్ళతో పి =మిక్కిలిడాహమునునశింప జేయునదై. నప్పటికిని, లేవః = లేపము, 
శ్లక్షః=పొడిగా చేయబడిన, శుమ్మ్యూః = ఎండిన, ఘనస్యా = గట్టిగా నుండు 
నట్టిది, త్వగ్గతస్య = చరగ్రిముతోనున్న, ఊహ్మణః వ వేడియొక్క, లోహాత్ = 
అడ్డగించుట వలన, దాపానాశ నే=మంటకు పోగొట్టుటలో, నసమర్థ్ధః = సమర 
ముగాదు. అగురోః == అగురు, శీతకృత్ =శీతమును చేయును. తిలః హనువ్వులు, 
మేధ్యః = బుద్దికి మంచివి, స్పర్శశీతః = తాకిన యుడల, చల్లగానుండును, 
తె లం =త్రె లము, మెధ్యం బుద్దికి మంచిది, ఖలః౫ తెలకపిండి, హిమః= 
శతలముగా నుండును, తృసెరవ=ాఆ నవ్వుల కే, శమ్య్మశకారిత్వం == శ్లేష్మమును 
వృద్ది చేయు గుణము ఉన్నది, త్రై లన్య=ాతె లములకు, వా = లేక, ఖలస్య = 
"తెలక పిండికిని, న=లేదు. 

తాత్స్రర్భొమయు ; కన్నులకు చాల మంచివై నప్పటికి గూడ గోధుమలు 
తాలములో వండిన యొడల చూపును నశింప జేయునవిగా నున్నవి. ముల్లంగి 
దోషములను వృద్దిచేయునదై నప్పటికిని, వక్యఃి చేసిన దోషకరముగాదు. 
పిషమును నశింప జేయునదై నప్పటికిని, తేనె వేడిచేసిన యెడల విషముగా 
ఘానుచున్నది. అపరిళుద్దమైన పా(తలో నుంచిక, (దాక పుల్లగా దోషముల 
యొక్క వృద్దిని చేయునదిగా అగు చున్నది చందన లేపము మంటలను నశింప 
చేయును, కాని, మెత్తగా చూర్జించినది, ఎండినది, గట్టిబడిపోయినది, చర్మము 
నందలి వేడిని లోపలనే బంధించి చావామును వ శ్రద్ద జయుచున్నది. అగరుఉప్ట స్పర్శ 
గల్గిన దై నవ్పటికిని పలుచగా తడిగా నున్న లేవము శీతకారముగా నగు 
చున్నది. నువ్వులు బుద్ధికి మంచివి. శీతస్పర్శ గలవి. తైలము బుద్దికి మంచిది. 
తెలకపిండి శీతలము. ఈ మూడును కఫమునకు సమాన గుణము కలవై న్నవె 
నప్పటికిని, నువ్వులే కఫమును వృద్ధి చేయును. ఖలము, తైలము ఈ రెండును 
కఫమును వృద్ది చేయవు, 

తలిలేలి ; అాత్పర్య్యాంశ మే 

ఘూ! దధ్ని శ్వయధు కారిక్వుం నత[క నవనీత యోః॥ 
భూమిశాత్మ్యం దధిక్షీర కరీరం మరు వాసిఘ। 
శారః (పాచ్యేషు మ త్ళ్యాన్లు నైంధ వేష్యళ్ళు కేఘతు॥ 



కర్రల అష్టీరగసం గ్రపా హోరిఫ్యాన్ము 
కెలాల్టుః కన్టమూలోది మలియే కోంకణే పునః 
చేయా మన్ఫ ఉదీచ్యేఘ గోధూమోఒవన్తి భూమిషు॥ 

బాహ్లీకా జావావా శ్చీనాః ళూతీకా యవనాఃశకాః 

మాంస గోధూమ మార్ట్విక శ(న్ర్ర వై శ్వానరోచిశాః॥ 
దేవాసాత్మ్యం ఘృతంజీరం మద్యం మాంసంచ కస్యచిత్ | 

చియా యూపో ర సోఒవ్యస్య గోధూమోఒన్యస్యశాలయః॥ 

ఆహిశకై రవి కేషాంచ త రేవోపహితంహితమ్॥ 

(వతివదార్జ్ ము : దధ్నః = పెరుగు వలన, శ్వ యధు కారిత్యం =వాపు 

వచ్చును, త|కనవనీత యోః మజ్జిగ, వెన్నవలన, నడారాదు; మరు వాసిఘవ 

మార్వాడీలకు,దధి= పెరుగు కీరం=ాపాలు,కరీరం=కరీరము, భూమిసాతృ్యం = 

భూమిసాతగ్యమువలన, (పాచ్చెషు== (ప్రాచ్య 'దేశవానులకు, జారః = తూరము, 

నైంధవేషుడాసిందు (ప్రాంతము నందలి జనులకు, మళ్ళ్యాః చేపలు, ఆళ్య కేషు వ 
పఠానురేశ వానులకు, తె లామ్సంచతై లము మరియు, ఆమ్లము, మలయే = 

నీలగిరి పర్వత |పాంత వానులకు, కన్షమూలాది = కందములు, మూలములు 
'మొ॥, పునః=మరియు, కోంకచణే=ాకోంకణ చెళవానులకు, పేయా=ాగంజి, 

ఉదీచ్చేషుాఉ_త్తర (పాంతీయులకు, మన్గః =మంధము, అవయి_న్లి భూమిషు=ా 
అవంతీ దేళశవాసులకు, గోధూమః = గోధుమలు, చాహ్లీకాః=జాహ్లీకులు, 
బావ్హావాః = బాహ్హవులు, చనాః=ాచై నీయులు, ౦రుననాః=యననులు, శకులు, 

మాంస, గోధూమ, మార్హ్వికా శస్త్ర వైశ్వానరోబిలౌడామాంసము, గోధు 
మలు, (చాక, చేకులు (మాంసమును కడ్డీకిపెట్టి కాల్చి తినుట) మరియు 
తగిన అన్న పాగెవషధములు, భూమి సాత్మ్వం = ఆయాభూములకు సాత్మక్ట 

ములు, చేవాసాత్మ్యం =శరీరమునకు సాత్య్యములు, ఘృతం=ానెయి, తఉరం= 
పొలు, మద్యంజమవ్యము, మాంసము, కస్యచిత్ =ాఎవనికో, పేయావాగంజి, 
యూవఃమహమాయూో షము, రసః 2మాంసర నము,అన్యస్య = ఇతరునికి, గోధూమఃడా 

గోధుమలు, అన్యస్య = మరియొక నికి, శాలయః = వియ్యము, 'దేహసాతత్ర్యం = 

శరీరమునకు సాత్మ్యములుగా అగుచున్నవి, కేషాం=ావారికి, అహిశె రపిడో 
హీతముకాని పడార్థములై వప్పటికిని, శై కేవావాటి చేతనే, ఉపవాతం= 
ఉప అమూగింపబడినవి, హితం==పథ్యములు గా అగు చున్నవి, 

తాల్స్రర్మడుు : "పెరుగు స్నిగ్ధ గుణయుత మగుటవలన శోఫకారకముగా 
నగుచున్నది. పరంతు మజ్జిగ, వెన్న ఈ రెండును. స్నిగ్ధ గుణము కలనై నప్ప 
టికిని, శోఫకారకములుకావు. ఈ |క్రిందనుదాహారించు (దవ్యములు, ఆయా 
(పదేశములందు నివసించు మానవులను నిత్యాభ్యాసము వలన నాత్యము అగు 
చున్నవి. ఎట్లనగా మరుచేళ వానులెన మార్యాడీలకుు, పెరుగు, పాలు 
కరీఠము ఇవి నోత్యములు, (పాచ్య దెశవాసులకు జారము, సింధు |పాంతీయు 

భకు చేపలు, పళాను చేశవాసులకు, తై లము మరియు పులుపును, నీలగిరి పర్వత 
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[ప్రాంత వాసులకు కంద మూలాదులు, కోంకణ డేశోవానులకు గోధుమలు, 
బాహ్లిక, బాహ్హవ, చీనా చేశీయులకు మాంనను మొ సాత్మ్యములు.యవన, 

శకులకు మాంనము గోధుమలు, (చాక మొ॥ సాతత్ర్యములు. నిత్యాభానము 
వలని కొన్ని వన్తుపులు శరీర సాత్మ్యములగును. ఎవరినై ననూ నిత్యమభ్య 

సించుటవలన, ఘృతము, పాలు మద్యము, కొందరికి చేయా, యూవషము 

మాంసరనము, ' మరికొందరికి గోధుమలు, కొందరికి బియ్యము, శరీరమునకు 

సాత్మ్యములు, ఈ మానవులకు అపధ్యకర పదార్థములతో కూడకలిపి భుజింప 

బడు అన్నపాన, 'జొషధములు గూడ, హితకరవఎలుగా నగును, 

ళలలేఖ : "పెరుగు స్నిగ్ధమైన దగుట వల, వాపునుకలిగించును. ఆస్నిగ్ద 

గుణముగల నవనీతము, త|క్రము వాపునుకలిగించిట లేదు. ఇది 'పత్యకు సిద్దము. 

ఇది స్వభావ విశేషము, తక్కిన విషయము సువివెతము. 

మూ॥ అన్న పా నెషధం దోవ మాతా కాలా ద్య పేక్షయా!। 

సాత్మ్యం వ్యోళు బలంధ త్తే నాతి దోషచ బవ్యాపి। 

(న్రంననం నతృ యో గవ్యం భవతి గా! > కస్యచిత్ ॥| 

మన్గోఒగ్నిర్భావతి [ప్రాయః కఫవావా,గోత్తకీహి మే। 

విషఘ్నేనాపి పయసా దేహిఒహపార్వగ్భితే విషమ్। 
సూల స్టవిర చాొలాదె వమనాది నిషిధ తే! 

త[క్రమామం కపుం కో సు! వాచి కంరేకరోతితు॥ 

వాతవ్చాతీఒపఫి మృద్వీ కాఖర్జూరం కోన 'వాతక్ళత్ | 

(వలివదార్డి ము 3 దోషమా, తాకాద్య చేక్షయా జదోషము, మాత 

కాలము మొ॥ వటి యొక నిర్ణయానుసారముగ; అన్న పా నెెవధం= 

అన్నము, పానము, జివధము ఈ మూడుకు; సాతర్హ్యం సా త్మ్యరముగా; 

భవతిడఅగుచున్న పి; ఆశుడాత్యరగా; బలంహబలమును; ధ త్రెడాఇచ్చుచున్నవి: 

బవ్వాపి జామాత అధిక మై నప్పటికి గూడ; అట దోషం =మిక్కుటముగ దోష 

మును; నకరోతి == చేయదు; గవ్యంపయః =ఆవువాలు; వాసం ననంనత్ 2|(నంనన 

మైననుగూడ కస్యచిత్ == ఒకనికి; (గ్రాహి జామలబంధమును చేయునదిగా; 
భవతిడాఅగుచున్నది; ప్రాయఃాతరచుగా; కఫవాతో త్తరేడాకఫవాత (ప్రధాన 
వ్యక్తుల విషయములో; హి మే = శీతకాలమునందు; అగ్నిః=ాజాఠరాగ్ని; మన్లః 
భవతి = జమ న్రమగు చున్నది; విష ఘ్నునాపివవివమమును హారించునదై బై నప్పటికిని; 

పయసా= పాలతో; అహాః జపాముయొక్క.; దహ శరీరము నందు; విషం = 

విషమును; వర్దె జావృద్ది చెందుచున్నది; న్హూల స్థవిర్ల బలాదౌ = స్టూలురు, 
బాలురు; వృద్ధులు మొ॥ వారి విషయములో ' వమనాది =వమనము మొ; 

నిషిధ్య తే =సిపేధింపబడునున్నది; ఆమం త(క్రండాకాచనిమజ్జిగ; కోవే =కోష్టము 

నందలి; కఫం జాశఫమును; వా న్రి=నశింవ జేయుచున్నది; మృడ్వీ శ్రా = (దాక; 
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ఖర్జూరం = ఖర్జూరమును; చాతవ్భా త్వేఒపిహవాత  నాశకరములై లై నప్పటికిని; 

కోష్టవాతకృల్ = =కోప్టములోనుండు వాతమును వృద్ది ఫేయును. 

తాత్న్రర్యుము * దోషముల యొక్క సామ్యావస్థలను, విధి వకారము, 

ఆహార మా ళాపరిక్రల్పనము, డిన, వార. మాన, బుతు విభాగములను బట్టి కాల 

నిర్ణయనును, శాస్త్ర (పకారము నిర్ణయించి, అన శరము, జొవధము, పానము 

ఈ మూడును, నమన్త (పాణి కోట్లకు, సాత్మ్యములుగా నగుచున్నువి. మరియు 

వెంటనే వై నుచావారెంచిన మూడును బలమును గూడ శరీరమునకు పసాదించు 

చున్నవి. "ఒకవేళ. ఆహార మాత అధికమైనప్పటికి గూడ, మిక్కుటముగ 

దోషములను వృద్ది చేయజాలదు. ఆవుపాలు సం[సనమైనను అవి కొందరికి 

మల బంధమును చేయును, 

తరచుగా శీతకాలమునందు కఫవాత (పధానుకైన వ్యక్తుల విషయములో 

జాఠరాగ్ని మందగించును, 

విషఘ్ను మైన పాలవలన, పాము యొక్క శరీరములో వృద్ది చెందును. 

మేదన్వులు, బాలురు, వృద్దులు వీరి విషయములో వమనము మొ॥ కఠిన చికి 

త్సలు నిషేధింప బడుచున్న ని. 

కాచని మజ్జిగ కోష్టము నందలి కఫమును హరించును. వాతనాశకరము 

లైన (చాక, ఖర్జూరము, “కోష్టములో నుండు వాతమును వృద్ది చేయును. 

భళిలేఖ : దోపాదులకు అపేఊంచి కొందరి విషయములో దోపూద్యవస్థావి 

శృషములను బట్టి సాత్మ్యరములై న వె నప్పటికి అహితములగును. అహితములై 

నను, సాత్మ్యము వలన హితములగును అను విషయము కొన్ని ఉదాహరణల 

చేత సిద్దాస్తీ కరించుచున్నారు. సాత్మ్యము వెంటనే బలమును (పసాదించును, 

మా(తాదుల నెక్కువగా చేసినప్పటికిని, అది దోష (పశోపకరముగాదు తక్కిన 

మూ॥ నాతిపధ్యః శిఖీ పధ్యః (శోత స్నరవయోదృశామ్ 

దృష! స్పర్శ హిమం [ద్రవ్యం (శోతస్యోప్లం తుపూజితమ్॥ 

పయఃన్వాదు నరం శీతం విపరీతంతతో చధి॥, 

శాలేన జాయతీ తస్మాత్ శీర వచ్చ వునర్ణ తక్! 

పయోదధిచ వాతఘ్నమజాతం వాతలంతుతత్ : 

త|క్రం_గ్రాహి కషాయామ్లు మన్లుమే వతు భేదనమ్। 

ధాతకీగుణతోయాని కారణం మద్య శు క్షయోః॥ 

శీశేనతు తదాద్యశే స్నిగ్థామై వ ణాః। (తా) 

ఉదమన్గ దివాస్వప్నా (గ్రీమ్మాదన్యత గర్వి శే 
సమ యోేఒవి ఘర్మాద్యా వాతాదిచ యహేతవః। 

(వతివదార్థయు న శిఖా == నెమల్మి నాతి ఫధ్యః == స్వస్థుల శొటికు 
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మిక్కిలి. పధ్యకరమెనది గాదు. (ళోత స్వరవయోదృశామ్ == వృర్ధావస్థలో 
నున్నవారికి, దృష్టికి, పథ్యః =వధ్యకరమైనది. దృశః = చూపుకు, న్పర్శహి 
మం =శీతలస్పర్శగల, | దవ్యం = ద్రవ్యము, పథ్యం = పళ న్తమెనది. తు=అయితే, 
ొతన్య = చెవికి, ఉన్టం్యదవ్యం == వేడి స్పర్శగల్మ దవ్యము, పూజితమ్ == 
పూకనీయమెనది; పయః పాలు, స్వాదు వతీయనై నవి, సరంవవినేచనకారి, 

శీతం డా శీతల మెనవి; తతః=ఆవు పాలకంశు, దధిడాసెరుగు, విపరీతం = విపరీత 

మైనది. తీరవత్ = పాలవలె, తస్మాత్ = ఆపెరుగునుండి, పునః = మరల, 
కాలేన = కాలాంతరమందు, ఘృతం = నెయ్యి, జాయ తేడ ఏర్పోడుచున్నది, 
పయః=పాలు, చడామరియు, దధి= పెరుగు, వాతఘ్నం౦ = వాతమును నళింప 
జేయుచున్న ది. అజాతం == పాలకు, పెరుగుకు మధ్యనున్న పెరుగు, వాతండా 
వాత కారకము. త(క్రం = త|కము, కపూయాన్లుం = వగరుగా, పుల్లగ 
నున్నది, (గాహీడామిల బంధమును చేయును, తు=-అయిశే, అమమేవ = 
సుల్ల గానున్న, త[కం = త|క్రము, భేదనం = మలమును ేదించును. ధాతకీ, 

గుడతోయాని=ఆ రెపువ్యులు, బెల్లము, నీళ్ళు, మద్యళు క్షయోః =మద్యము 

నకు, శుకికి, కారణం = కారణముగా నున్నవి. శీశేడాశీతా కాలమునందు, ' 

స్నీగ్గాన్లు లవణాః=ాన్నీ గ్గము, ఆమ్రరసము, లవణర సములు, హితా ౩=హితకర 

ములు, తు=ాఅయిశే, తదాద్య న్తే = శీతకాలముయొక్క- (పారంభము నందు, 
లేక అంతమందు, న = (పళ స్తముకాదు, గీషారాత్ = గీమృర్తువును వదలి, 
అన్య|త = మిగిలిన బుతువులలో, ఉదమన్లః = ఉదమంథము (నీళ్ళలో కలిపిన 

సక్షువు), దివాస్వపై =వగటియందు. ని్నిదించుట, . గర్లి తేడానిందింపబడ్డినది. 
- సమయో గెపిఊనమయోగము ఉన్నప్పటికిని, ఘరాగ్చిద్య్యా? == (గివశ్రిము మొ॥ 

బుతువులు, వాతాది చయ కేతవః = వాతాదులయొక్క_ సంచయములకు 

కారణములగుచున్న వి. 

తౌల్ళ్ర్భంయు : నెమలి ఆరోగ్యవంతులకు మిక్కిలి వధ్యకర మెనదికాదు. 
కాని ఈ నెమలి, వృద్యావస్థయందు న్మేతముల కొజకు మిక్కిలి (పళ స్తమైనది. 
నేత్రములకు శీతల (ద్రవ్యము (వశ _స్తమైనది. మరియు చెవులకొఅకు ఉప్ప 
(దవ్యుము (పళ న్తమెనది. పాలు మధురముగా ఉండును. విశేచనకారి. శీతలము. 
"పెరుగు అము రనము కలది. మలబంధముకు చేయును, ఉప్జ వీర్యము. కాలాంత్లర 

మందు చెకుగు నుండి, నెయ్యి పుట్టుచున్నది. ఈ నెయ్యి పాలతో సమాన 
మైనది. పాలు వాతమును నశింప జేయును. పాలు పెరుగుగా మారుటకు 
ముందు తయారైన పెరుగు వాతమును చేయును. వగరుగా, పుల్లగా, నున్న 
మజ్జిగ, మలబంధమును చేయును. కేవల అమ్లరసముతో కూడిన త్మకము మల 
మును 'భిదించును. 

ఆరెపూలు, బెల్లము, నీళ్ళు ఈ మూడును మద్యము, శుక్తము తయా 
రగుటకు కారణములుగా నున్నవి. కాని ఈ మూడును స్వయముగా శు కములు, 

20 
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మద్యములు కావు. శీత కాలమునందు స్నిగ్ధ, ఆమ్ల, లవణరనములు హితకారక 
ములు, శ్రీతకాలము యొక్క |ప్రాళంభమునందు లేక అంతకా లమునందు పళ స్త 
ములు కావు. [గీషై బుతువును వదలి పెట్టి మిగిలిన బుశువులయందు ఉద 

మంధము, మణియు పగటి నిద ఇవి రెండును [పళ_స్తములు కావు. (గీష్యి 
బుతువు మొదలుకొని తక్కిన బుతువులకు సమ్యోగము ఉన్నప్పటికిని, 

వాతాది దోషముల యొక్క సంచయమునకు కారణములగుచున్న వి. 

భలిలేఖి ; తాత్సరాగ్ధింశ మే, 

మూ! బుతుష్వస్తో ర నీస్వన్యో రాజే, న్నేషే బలేక్రమః | 
రసాయనీ కాకమాచీ సద్యః పర్యుషితావిమం 1 

మూలకం దోషజిచ్చాలం విపరీతంతు కన్సవత్ । 

జ్వలే "దీయాకపాయాశళ్ళ్చ నర్పిః తీరం నిశేచనమ్ । 

వడవాం షడవాం యుంజ్యా ద్వీత్యు దోషబలాబలమ్ ॥ 

ఛర్జి, హృద్రోగ గుల్మారే వమనంచ చికిత్సితే । 

నిమిద్దమపి నిర్చిష్టం బ స్తిర ర్థసకు స్టినోః Il 

జ్వరే తుల్యర్తు దోషత్వం (పమేహేతుల్య దూష్యుతా । 

రక గుల్మే పురాణత్వం సుఖ సాధ్యత్వ పౌతవః ॥ 

ఆక్ఫో్య్టోతన మభిష్యందే యుంజీతోర్ట్వం దిన తయాత్ | 

(వతివదార్థము : బుతుషువెశిశిరాది బుతువులయందు; రూక స్నేవా 

బల|[కమః = రూవము, స్నేవాము, బలము, వీటియొక్క; |కమః= క్రమము; 

అన్నః = వేరై నది; రసేషు=ామధురాది రనముల యందు; అన్యః = వేరుగ 

యున్నది; కాకమాచీ ==కాకమాచి; సద్యః = వెంటనే; రసాయనీ = రసాయ 
నమును చేయును; పర్ఫ్వుషితా=ఒకరా(త్రి గడచిన కాకమాచి; విషం=ావివ 

ముగా నగును; జాలం మూలకం= లేత ముల్లంగి; దోషజిత్ = |తిదోవములను 
జయించును; కన్లవత్ =కందమువలె ముదిరిన తరువాత; విపరీతం = దోషకారక 

ముగ నున్నది; జ్వ్యరే=-జ్యరమునందు; దోషబలాబలం == దోషముల యొక్క 

బలాబలమును; వీక్యు =పరామర్శించి; షడవాం, షడవాం=ఆరారు దినముల 

తరువాత, సేయాః=ెసేయలు (గంజి); కషాయాః కషాయములు; సర్చిః = 

నెయ్యి; శీరం=పాలు; విశేచనమ్ = విరేచనమును; యుంజ్యాత్ = ఇవ్వ 

వలయును. 

ఛర్చి వృా(దోగ గులా రై = వాంతులు, హృదయ రోగము, గుల్మము 
వీటితో పీడితుడై న వాని విషయమున; వమనండావమనము; నిషిద్దమపి =నిపి.ద్ర 

మై నప్పటికిని; చికిత్సితమ్ చికిత్సతో విధేయమై నది; అర్శసకుష్టనోః = అర్శస్సు; 
కుష్టముగల వారికి; బ_స్పికహవస్పి; నిషీ ద్దమపి ని షేధింబబడినదై నప్పటికిని; 

చికిత్సితమ్ చికిత్సలో; నిర్ది ప్రమ = చెప్పబడినది. 
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జ్వ"ే = జ్వరమునందు; తుల్య ర్తు దోషేత్వం చెబుతువు దోషము సమాన 
ముగ నుండవలయును; [పమేహే= (పమెహమునందు; తుల్యదూష్యతా =దోష 

దూష్యుములు సమానముగ నుండవలెను; రక గుల్మే ==రక్త గుల్మము నందు, 

పురాణత్వం = పురాణత్వము, సుఖసాధ్యత్వ 'హేతవ=నసుఖముగ చికిత్సా 

సిద్ధిని బడయుటకు కారణములుగా నున్నవి; అభిమ్యం దే = అభిష్యుందమునందు; 

ఆకో ప్యతనం = ఆశ్చొ్యాతనము; దిన త్రయాత్ ఊర్గ్వం = మూడు దినముల 

తరువాత; యుంజీత= ఉపయోగించవలెను, 

తొత్సృర్యాము : శిశిరాది బుతువులలో రూవత, స్నేవానము, బలము 

కొఅకు ఒక [కమమున్నది. మధురాది రసముల కొరకు కూడ మరొక [క్రమ 

మున్నది. ఎట్లనగా, శిశిర బుతువులలో స్వల్పముగా రూత్రత యుండును. 

స్నేవాంశము, తక్కువగా యుండును. బలమధికము. మధురరసమును అతి 

బలముగా నుండును, 

వసంత బుతువులో శిశిర బుతువున కంకు రూతత అధికముగా 

నుండును. స్నేహము కొంచెము తక్కువ. బలము మరింత ఎక్కువగా 

యుండును. రసము అముము, స్నేవాము, స్నిగ్ధత, బలము మధ్యము. (గ్రీష్మ 

రువు నందు రూక్షత అన్ని బుతువుల కంశు అధికము. స్నేహము అన్నింటి 

కంచు తక్కువ. బలమును తక్కువగా నుండును. రసము లవణ రసము. 
సాధారణ బలము కలిగి యుండును. వర్ష ర్తువునందు రూకుత కొంచెము తక్కువ. 

బలము మధ్యమము, రసము కటువు. హేమంత రువు నందు రూక్షత అధికము. 

స్నేహాషు అధికము. బలము అధికము. రసము కషాయము, 

మధుర రసము స్నిగ్గగుణము, హేమంత బుతువునందు. అనుకూలముగా 

నుండును. వసంత బుతువునందు మానవులు మిక్కిలి బలవంతులుగా నుందురు. 

ఇది కాలస్వభావము,. కాకమాచి వెంటనే రసాయనమును చేయును. ఈశాక 

మాచియే ఒక దినముండిన యొడల విషముగా మారును. లేతముల్లంగి, (తిదో 

షములను నశింప జేయును. ఈ ముల్లంగియే కందమువలె లాపుగా నున్న 

యడల (తి దోషములను (పకోవింప జేయును. జ్వరము నందు దోషముల 

యొక్క బలాబలములను సమీతించి 6 దినముల తరువాత సేయ కషాయము, 

నెయ్యి, పాలు, విరేచనము మొ॥ ఇవ్వ వలయును, 

ఎట్లనగా మొదట లంకణము చేయించిన తరువాత గంజి ఇవ్వవలయును. 
ఏడుదినముల తరువాత కపూాయమును, పదునాలుగు దినముల తరువాత పాలను, 

ఇరవై యెనిమిదవ రోజు విరేచనమునకును ఇవ్వవలయును. ఇది మానవుల 
కందరికి సామాన్య విధిగా చెప్పబడినది. బలాబలములను వైద్యుడు సమీతిం 

చిన తరువాత ఈ (క మములు న్యూనాధిక ములుగా మార్చుకొనవచ్చును. 
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వాంతులు, హృదయ రోగము, గుల్మరోగముల యందు, వమన కరు 
నిపిద్దమైనప్పటికికూడ, చికిత్సలో చేయదగి యున్నది. ఇశ్తు అర్శన్సు, కుష్టము 
ఈ రోగములతో చాధవడువారికి వస్తి నిషిద్దము. అయినప్పటికి చికిత్సల" చేయ 

దగినది. ఎట్లనగా! దోషములు ఊర్జ్వగాము తై నపుడు వమనము నిషేధింపబడి 

నది. కాని 'హౌంతులు ఎక్కువ దోషములతో కూడి యుండిన యెడల, వమ 
నము పథ్యము. వాదయరోగము, గుల్భర్ గముల యందు వాత దోషము 
ఎక్కువగా, యుండుట వలన వమనకర్గ నిషేధింపబడినది. కాని కఫము 'దాన్టరా 

వాయువునకు అవరోధము ఏర్పడుట చేత, వమనము (పశళ_స్తమెనదిగా అంగీక 
రింపబడినది. ణు అర్భన్ఫునందు వాతము అధికముగా నున్నప్పటికి, వస్తి 

(పళ_స్తము. కున్టరోగమునందు రూశతత అధికముగా నున్నప్పటికి , గూడ వస్తి 

పథ్యము. 

జ్వరమునందు బుతువు,దోషము సమానముగనుండుట, పమేహామునందు 
దోవ దూమ్యములు సమానముగ నుండుట, రక్త గుల్మమునందు పురాణత్వము 

(పాతబడి పోవుట) ఉండుట ఇవన్నియు ఈ రోగములకు త్వరగా శాంతి ఏర్పడు 
టకు కారణములుగా చెప్పబడినవి. 

a 

అభిమ్యందము నందు అళ్ళొ్య్యాతనము పథ్యకర మైనదై. నవ్పటికిని మూడు 
దినముల తరువాత నే చేయవలయును. 

కోళిలోఖ ఏ; వాంతులు మొ! వాటియందు వమనము నిేధింవ బడినప్ప 

టికిని, చికిత్సళో చెప్పబడినది. ఊర్ద్వ భాగమునందు దోవములు సంచరించు 
చున్నపుడు వమనము మంచిది కాదు. అభిష్యందమునందు అళో్ళ్చ్యుతనము 
పధ్య మెన దెనప్పటికిని మూడు దినముల వరకు అది అపథ్యముగనే భావింప 

' వచ్చును. ఇది అవస్తా వి శేషము. 

మూ॥ అంజనం, పక్వదోషన్య (పతిశ్యాయేచ నావనమ్॥ 

నాతి (వవృద్దై తిమిరే సిరామోతో విదీయశే। 

దుష్టా(స సంభ వేఒపీష్టో. నాసపిత్తె సి రావ్యధః॥ 

అపధ్యం పధ్యమప్యన్నం. నిశాయాం నేతరోగిణామ్! 
అహితాః సక్తవః శుష్కాహితా సేతు ప్రమేహిణః॥ 

గుల్ళినః తీర దధ్యాది హాపుషా_ద్యైర్యుతం హిమమ్। 

వాతల౦ చాత .కో వేపి వర్షాను మధు శస్యతే। 

తదేవ మద్యం మద్యస్య విషన్యతు విషాన్తరమ్। 

మృతమానూవ దేళోళ్సం పామన్తేచ బలాధికమ్॥ 

ఆలన్య గారవే రూపం వాతజే2_పిజ్యరే పురః! 

స్వేదై ర్యాతి శమం దాహః [పాయోలకునపానజః। 
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(పళివదార్థము : పక్వదోవస్య =ఈ విధముగా దోషములు పక్షము .. 

చేసిన తరువాత; అంజనం = కాటుక; (పతిశ్యాయేచ=ైమరియు పడిశము నందు; 

నావనం=ానశ్యము; నాతి (పవృడై తిమిరేవాతిమిరము మిక్కిలి వృద్ది _ చెందక 

ముం జే; సిరా మోకుః =సిరా మోక్షము; విధీయ తేచావిధింపబడుచున్న వీ; నెత్ర.. 

రోగిణాం చ నే తరోగము గల వారలకు; పథ్యమపి = పథ్యమైనదై నవ్పటికిని; ' 

అన్నం = అన్నము; నిశాయాం హా రాత్రియందు; అపథ్యం = అవథ్యమగు. ' 

చున్నది; శుషాూ-8 = శుమ్మములె న; సక్షవః = సే నిలాలు మొ॥ న క్తువులు; - 

అహిశాః =హితకరములుకావు; లేతు = అన క్తువులయిే;| పమేహిణః=|పమేవా 

రోగులకు; హితాః=హితములు; గులిగ్రినః హగులగ్రిరోగికి తీరదధ్యాది =పాలు, 
సెరుగు మొ॥, అహితః=ాహిెతకరము కాదు; హవుషూదై రః = హపునాదుల 

చేత, యుతం=ాబేర్చబడినది; హితం=ావథ్య మైనది; వర్షాను వర్ష ర్తువులయందు; 
వాతకో ఫే౭_ పి=వాత (పకోపమై నప్పటికి కూడ; వాతలండావాతకారకనై న; 

మధు= తెనె; కస్య త= (పళ _న్తమైనది; మద్యస్య మద్యము వలన ఉత్పన్నమైన 

రోగమునకు; తదేవ మద్యమ్ = ఆ మద్య మే బెొపధము; వివన్య = విషమునకు; 

విషా_న్లరమ్ విజాతీయ విషయమే; పథ్యః =వథ్యము; ఆనూపదేశో త్తం=ఆనూవ 

చెళశమునందు తయారు చేయబడిన; ఘృతం=ానెయ్యి; చామం తే పామంత 

బుతువునందు; బలాధికోండాబలమధిక మగుచున్నది; వాతచే=-వాతము చేత 
కలిగిన; జ్వ్యరే అపి=జ్వరములో కూడ; పురః=ముందు; ఆలన్య గారవె=ఆల 
స్యము, శరీర గురుత్వము; రూపం = రూవముగా నున్నది; లశున పాకజఃడ్లా 
వెల్లుల్లి నియువయో గించుట చేత పుట్టిన; చాహః దాహము; (పొయః = 

తరచుగా; స్వేదై ః ౫ స్వేదముల చేశ; శమం యాతి =శాంత్తిని పొంధుచున్నది. 

తౌత్స్రర్యయు : . ఈ విధముగ ఆమ దోవములు, వరిపాకమును చెందిన 

తరువాత అంజనము, (పతిశ్యాయమునందు నన్యము, మిక్కిలి వృద్ది చెందనటు.. 

వంటి తిమిర రోగమునందు సిరా మోక్షము విధింపబడుచున్న వి. దుష్ట ఠక్తము 

వలన ఉత్పన్నమయిన శ్లక్తపిత్తము నందు కూడ సిరా మోతణము.పళన్త , 

మైనది కాదు. నేత వ్యాధి పీడితులకు పథ్యకరమైన అన్నము కూడ - రాతి. 
యందు .అవథ్యమగుచున్నది. శుష్క. సత్తువులు అపథ్యకరములై నప్పటికిని, 

(పమేవా రోగులకు పథ్యములు. గుల్భ రోగికి పాలు. పెరుగు మొ; అపథ్య - 

కరముశై నప్పటికిని, బోడతరము మొ॥ చాటి చేత చేర్చినవి హితకరములు. . . 
వర్ష ర్తువునందు వాతము _పకోవము చెందిన దై నప్పటికి కూడ వాత కోరక మైన , 

శన (పళ స్తమై నది. మద్యముతో ఉత్సన్నమయిన రోగమునకు మద్యమే బె, 
ధముగా నున్నది. విషమునకు,విజాతీయమైన విషమే పథ్యము. ఆనూవ దేశము -' 
నందు తయారు చేయబడిన నెయ్యి సామంత బుతువునందు మిక్కిలి బలమును... 
(పసాదించుచున్నది. వాతమువలన కలిగిన జ్వరమునందు కూడ, ఆలస్యము. -., 

శరర గౌరవము (కఫము యొక్క లక్షణము) అక్షణముగా నగుచున్న వి. వెల్లు. 
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లిని యెక్కువగా యువయోగించుట వలన పుట్టన దావాము, తరచుగా 
య 

స్వేదముల చేత శాంతించుచున్నది. 

కోలిలోఖి ఇమే పక్వమైన దోషమునకు అంజనము, (ప్రతిశ్యాయమునందు 

నన్యము, మొదట పుట్టిన తిమిరమునందు సిరా మోక్షము విధింపబడినది, దుష్ట 

రక్తము వలన సంభవించినప్పటికిని గూడ, రక్తపిత్తమందు ' సిరావ్యధనము 

నిషేధింపబడినది. లశునము వల్ల పుట్టిన దాహము తరచుగా సమానమైన 

అగ్ని ము॥ వాటి యొక్క స్వేదనము చేత శాంతించుచున్నది. 

మూ॥ దివా స్వప్నాజ్జరాం యాతి భు_క్రమశ్యేద్యుఠద్యన। 

కోవే రుద్దోఒగ్ని కృద్వాయు “రృీదసాఒర్యోలి రగ్నిహ్ఫృత్ | 

దుష్బూనం దుర్జ్దర౦ సర్చిర్చీపనం చపయో౬న్యధా 

నర్చావె శవకో థేభ్యో వృళ్చి*ానాం సముద్భృవః। 

"తే తె రేవ పునర్గుష్టాః సద్యో ముంచతి జీవిశమ్। 

స్వయమేవ విషం తీవ్రం తాన్పునశ్నాతి బాధ్య తే॥ 

సర్వాంగ వ్యాపి శేషాఎచ శుకవత్సంనృశం విషమ్! 

తన్మాంస ముపయోగాయ మాంస వర్లేచ పఠ్యే। 

ఛర్థిఘ్నీ మొజికా విట్ చ మాతికె వతు వామయేత్॥ 

([వతివదార్థము ; అ న్యెద్యుః = ఒక దినము ముందుగా, భు కృండాభుజింవ 

బడిన అన్నము, దివాస్వప్నాత్ ==పగలు ని దించుట వలన, జరాం= జీర్ణ మును, 

యాతి = పొందుచున్నది. అద్య =ఈరోజు భుజించిన ఆవోరము, న == జీర్ణ ము 

కాదు, మేదసా= మేదస్ఫుతో, కోచేడకోష్టము నందు, రుద్దః =అడ్డగింప బడిన, 

వాయుః= వాయువు, అగ్ని కృత్ =జాఠరాగ్నిని వృద్ది చేయు చున్నది. అయం 
వాయుః=-ఈ వాయువే, అర్భ్ఫోభథిః=అర్భన్సుల చేత, అగ్ని హృూత్ అగ్నిని 

నశింప కేయుచున్నది. దుష్పానం = తాగుటకు కఠినమెన, దురర్జ=ాఅలన్య 
ముగా జీర్ణమగుచున్న, సర్చిః =నెయ్యి, దీపనం = అగ్నినివృద్ది చేయు చున్నది, 

చహమరియు, అన్యభధావ పరుగా, పయః =సాలు, అ న్తి= ఉన్నవి. సర్వాది శవ 

కో భెభ్యః =సర్బాదులయొక కుళ్ళిన శవముల నుండి, వృశ్చి కానాం= శేళ్ళ 

యొక్క, సముద్భవః=ావుట్టుక జరుగు చున్నది, శై రవైఆ తేళ్ళ చేతనే, 
పునః=మరల, దష్టాః= కాటు వేయబడినవై , "లే = ఆపాములు, సద్యః 

వెంటనే, జీవితమ్ముంచతి = 'పాణములను విడుచు చున్నవి. స్వయమేవ 

తమకు తామే, తీ(వండతీ[వమైన, విషం = విషము కల్గిన వై నప్పటికిగూడ 

(సర్వాదులు), శాన్ =ఆ శేళ్ళను, పునః=మరల, నాతి బాధతే=( ఎక్కువగా) 

బాధించవు, శు కవత్ == శు కము వలె, విషంచవివము, తెపాం=ఆ పాము 

లకు, సర్వాంగ వ్యాపి=సంపూర్ణమై న అంగములు యందు వ్యాపించి యున్న 

ప్ఫటిక్సిగూడ, తనాగ్ధంసమ్ ఇ వాటియొక్క మాంసమును, మాంసవరేవమాంస 
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వర్గమునందు, ఉపయోగాయ=ఉపయోగించుట కొజకు, పఠ్య త=ాచెప్పబడినది. 
చ=మరియు, మతీకావిట్ = తనెటీగయొక్క మలము, ఛర్చిఫ్న( =వాంతిని 
నింపజేయుచున్నది, మతికె వతు =తేనెటీగను మాతమే, వామయేత్= 
వాంతిని చేయుచున్నది. 

తాత్సర్భాము : ముందు దినమున భుజించిన ఆహారము పగటి నిద వలన 
జీర్ణమగును. ఈ దినము భుజించిన ఆహారము జీర్ణముకాదు. మేదస్సుతో 
కోవ్షమునందు అడ్డ గింపబడిన వాయువు,అగ్నిని వృద్ధి చేయుచున్నది. ఈ వాయువే 
అర్భోరో గమునందు అగ్నిని నశింప జేయుచున్నది. ఎట్లనగా వాయువు వలననే 
దీపము వెలుగు చున్నది. అదే వాయువుతోనే దిపము చల్లార్పుబడు చున్నది. 
ఈ విధముగనే శరీరములోకూడ, వాయువుతో ఆగ్ని వృద్ది చేయబడుచున్న ది, 
మరీయు వాయువుతో నే అగ్ని చల్లార్చబడు చున్నది. మిక్కిలి కష్టముగా తాగ 
బడుచున్న, ఆలస్యముగా జీర్ణమగుచున్న నెయ్యిగూడ అగ్నిని వృద్ది జేయు 
చున్నది. కష్టము లేకుండా పానయోగ్యమైన, త్వరగా జీర్ణమగుచున్న పాలు 
జాఠరాగ్నినీ వృద్ది పరచుట లేదు. ఇచట విశేష మేమనగా! పాలు నెయ్యి ఈ 

రెండును రసాదులలో నమాన గుణము కల్లియున్నవి. సర్బాదులయొక్క- కుళ్ళిన 
మృత శరీరము నుండి లేళ్ళు పుట్టుచున్నవి. ఈ తళ్ళు కుట్టుట వలన, సర్వా 

దులు వెంటనే మరణించుచున్నవి. తీ[వవిషము కలిగి నటువంటి సర్వాదులు 
తేళ్ళ మొ॥ (ప్రాణులను చంపుట లేదు. మరియు సర్పము మొ॥ జంతువుల 

యొక్క విషము, శు[క్రముతో సమానము, సంపూర్ణ శరీరాంగముల యందు 
వ్యాపించి యున్నప్పుటికి గూడ, ఈ జంతువుల యొక్క మాంసమును ఉపయో 

గించుటకు, ఉపయోగ విధానము, మాంస వర్గమునందు నిశ్లేశింబడినది. ఈగ 
నోటిలోనికి వెళ్ళిన యొడల వమన మగును, మరీయు ఈగ యొక్క మలమును 
తినిన యెడల ఆ ఈగఇ్ణయే వాంతి యగును. ఇదియే విశేషము. 

కోలిలేఖ ; లేదు. 

మూ॥ కే లంఘన సాధ్యేఒపి కర్తరి జ్వర గుల్మ యోః 

తుల్యేఒవి దేశ కాలాదే లుభఘనంనస మం మతమ్॥ 

సర్వథా దోవజి తకం [గవాణ్యాం దోవకృ[ద్వణే। 

పీనన శ్వాస కానా చె సిద్ద మేవ (పళస్యళ। 

ఇ ల్యే లేఒ న్యేచ బహవః సూజఖ్మా దర్లభ సాతుకాః। 

ధర్మా విచిగ్రా ళావేషు కించిశ్రేషాం నిదర్శితమ్! 

దిశానయా శేవమవి, స్వయమూహేత బుద్ధిమాన్! 

నశా(న్ర మాత శరణో నచానాలోచితాగమః। 

ఇతి మా (తాది (పకరణమ్! 

ఇత్యన్న స్వరూప విజ్ఞానీయోనామస ప్ప మోధ్యాయః 
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ఓపతివదార్థము: తు ల్యే =సమానములై న;డేశకాలాదౌ = దేశము మరియు 

.కాలాదుల యందుత్పన్న మైన; కఫి=ాకఫము వలన బుట్టిన; జ్వర గుల్బయోః = 

జ్వరము, గుల్మము ఈ రంటియందు; లంఘన సా థ్య౬పి =లంఘనము ద్యారా 

సాధ్యమై నప్పటికి గూడ; లంఘనం=లంఘనము; నసమంజనమ్వాతగినది కాదు;* 

(గవాణ్యాం=[గవాణి రోగమందు; త'కండామ జిగ; సరథావహఅన్ని విధముల, 
దోవజిత్ మూడు దోషములను జయించును; [వణవ(వణమునందు; ఇదం ., 

తకం =ఈ మ జ్రిగయే; దోషక క్ = మూడుదోషములను (పకోపింప "జేయును; 

పీనస శ్వాసకాసా చేడాపీనసము, శాసనము, కానము మొ॥ వాటి యందు 

సిద్ద మేవడాసిద్దముచేయ బడిన మజ్జిగ యే; (ప కన్య త = (పళ సమగుచున్నది; 

ఇతి అని; పీకే ఇవి; చకా మరియు; అన్యే =మరికొన్ని ; బహవః అనేక 
ములు; సూ మః = హఊనూవగ్త్రములై న; దుర్జ భ హాతుకాః = లభ్యము కాని పాతు 

జన్యములు; కర్మ=కర్ణు; వై చి(ఉత్య భావేషువ విచ్శితములై న ధరి పదార్థము , 
లలో; తెషాం = వాటి యొక్క; కించిత్ =కొంచెము; నిదర్శితమ్ = ఆచూకి పెట్ట 

బడినది; అనయా దిఠా =-ఈ పద్దతితో; బుద్దిమాన్ బుద్ది గలవాడు; శవమపి ౫ 

మిగిలిన విషయమును గూడ; స్వయం = తనకు తానే; ఊపేత= ఊహించు 
కొనవలయును; శాస మా(త శరణః =శా(స్త్రమును మాత్రము శరణు 

జొచ్చిన వాడుగ; నభ వేత్ ఉండకూడదు; చపమరియు; నఅనాలోచితాగమః = 
కాని శాస్తా)ధారములతో ఊహా పోవా పూర్వకముగ, ఆలోచింప వలయును. 

ఇతి=ాఅని; మాాది [వకరణమ్ =మా|తాది [పకరణము. ఇతి= అని; 
అన్న స్వరూవ విజ్ఞానీయోనామ= అన్న న్వరూప విజ్ఞానీయమను “పేరుగల; 
స_ప్తమః=ఏడవదై న; అధ్యాయః = అధ్యాయము. 

తాత్తర్భము : సమాన దేశము, సమాన కాలమండు పుట్టిన కఫ 
జ్వరము, మరియు గుల్మమునందు, లంఘనము ద్వారా కఫమును శాంతింప ' 

జేయుటకు సాధ్యమైనప్పటికిని, సమానత్వము లేడు. కఫ జ్వరము నండు లంఘ 
నము సర నది. కాని కఫజ గుల్మమునందు లంఘనము వలన, వాతము వృది 

'జందును. అందుకొరకు మంచిది కాదు. 

(గవాణియందు మజ్జిగ మూడు దోషములను నశింపజేయును. 

(వణములో ఈ త[క మే దోషకారక్రమగుచున్నది. పీనసము, శ్వాసము, 
కాసము మొ॥ వ్యాధులలో సిద్దత|కము (అగ్నివలన సంస్కరింపబడినది) (పళస్త 
మై నది. 

ఈ విధముగ అనేక పదార్థముల యందు విచితము చూడబడుచున్నది. 

సృష్టిలోని పచార్గములన్నియు విచితాతి విచ్శితములై న భావములతో ఫరిపుష్ట 

ములై యున్నవి. వాటి నన్ని ంటిని పద్దతి చెప్పుట కెవ్వరికిని_ శకము గాడు. 

ఇండువలన కొన్ని ఉదాహరణ పూర్వకముగా, మార్గ దర్శకములుగా 
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నిరూపింపబడినవి. బుద్దిమంతుడై న వాడు చె పద్దతుల ననునరించి స్వయముగ 

విషయములను నిర్ణయింపవలెను. "కేవలం శా స్త్రమువె ననే ఆధార వడరాదు. 
కాని శా(స్త్రమునందు సంపూ ర్రముగా కృషి చేసి ఆ క్భృపి. వలన కల్గిన బుద్ది 
బలముతో, ఊవోపోహా కుళలుడై సమ_న్త విషయముల నాలోచనా "పూర్వక 

ముగ ని నిర్ణయింపవలెను. ఇట్లు అన్న పాన న్వరూవ నిజ్ఞానీయమిను పేరుగల 

ఏడవ అధ్యాయము ముగింవబడినది. 

తజిలేఖ : కఫము లంఘన సాధ్యము. కాని జ్వరమునకు కారణభూత 
మైన కఫము, గులగ్రమునకు కారణభూతమైన కఫమునకు లంఘనము సము 

మైనది కాదు. ఇచట సంపాప్తి విశేషముగా నున్నది. [గహణిలో దోవ! తయ 
నాశకమైన మజ్జిగ, (వణమునండు దోష[తయమును వృద్ది చేయునదిగా నున్నది. 
పీనసాడుల యందు అగ్ని సిద్దమైన మిజ్టిగ (పశన్హ నము. 

లోక మునంచే వ్య క్రియును శా స్త్రమునందలి వాక్యములను చదివి 

శాస్త్రమే శరణ్యమని, శాస్త్రమున నమ్ముకొని యుండకూడదు. ఎందుకనగా 
అచట జిజ్ఞాస ఉండదు. సాధారణముగా శా స్ర్రమునందు అకుంఠిత జాన 

పూర్ణుడై న మంచి గురూపడేశము చేత నమ_స్సమును (గహించి, తన స్వబుద్ధిని 
కూడ [పవేళపెట్టి, అన్ని విషయములందును, తన ఊహోపఫోహా జ్ఞానము చేశ, 
కార్యసిద్దిని పొందవలెను. అని మా,తాది [ప్రకరణము సమా వ్రము. 

ఇందు అను వాఖ్యాన కారునిచేత చేయబడిన నూత్రస్థానమందలి ఏడవ 
అధ్యాయమునందలి శకిలేఖ ముగింపబడినది, 
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ఎనిమిదో అధ్యాయము 

నూ॥ అధాతోజఒన్న రకావిధి మధ్యాయం వ్యాఖ్యాన్యామః। ఇతీ 
వాస్మాహురా[తెయాదయో మవార్ష యః। ఈళ్వరాణాం వసుమతాం విశేషేణ 
తు భూభుజాం (పాయేణ మి తేభ్యో౭-ప్యమి[తా భూయాంసో భవన్స్ని. తత్త 

[తృయుక్తాః సమానన్న వర్తినోజఒన్నపానాదిషు, విషం వయచ్చంతి, 
స్మి) యళ్చ త|త్పణిధి (పయుక్తాః సౌభాగ్య లోఖేన. తస్మా (రాజా కులినం 
స్నిగ్ధ మా_ప్త మాస్తిక మార్య మార్యవరి గహూం, దజిణం, నిభృతం శుచి 
మనుద్దత మనల సమవ్యననిన మనవాంకృత మకోపనమసాహాసికం వాక్యార్థావ 
బోధకుళలం నిష్టాత మష్టాంగే యథామ్నాయ మాయుశ్వేదే నువిహిత యోగ 
శమం నన్ని హితాగచాది యోగం సాతర్హ్రైంచ (పాణాచార్యం పరిగ్భహ్హీ 
యాత్ । తమర్ధ మానాభ్యాం యథాకాలం గురుమివ శిష్యః, పితరమివ పుత్రః 
పూజయేీత్; (పతికూలమపి తద్వచః సామృఏతం మతమితి, పతి మస్యెత। 
నహి భ్యదోఒపి గజపతి ర్నిరంకుశః శ్లాఘనీయో జనస్య. తస్కాత్తదాయతత్త 
మావోర విపోరం పతి చాత్మానం కుర్యాత్ । ఉపాత మపి ఖలు జీవిత 
ముపొయ బలేన స్వయ మధి తిష్ట తీ, 

(వతివదార్థ ము వ అథ=ాఅటు తరువాత, అతః =ఇందువలన, అన్నర తా 

విధిం=అన్నర తావిధియను సేరుగల, అధ్యాయం =అధ్యాయమును, వ్యాఖ్యా 
సా్యామః =వ్యాఖ్యానింవ గలము, ఇతి=లఅని, ఆ|తెయాదయః=ఆ (కేయుడు 
మొదలు గాగల, మహార్ష యః మహర్షులు, ఆహున్మ చెప్పిరి, ఈశ్షరాణాం= 

ఐశ్వర్యావంతులకు, వసుమతాం ధనవంతులకు, వి శే వేణతువవిశేషముగ నయితే, 
భూభుజామ్ = రాజులకు, పాయేణ=ాతరచుగ, మి_తభ్యోపి =మి తుల కంశు 
కూడ ,అమి| తాః =ళ| తువులు,భూయా ౦ నః డా అధికులుగా,భవంతి అగుచున్నారు, 
(ఉన్నారు.) తతః—అందువలన, త|త్పయుక్తాఃడాశ[తువులచే నియమింప బడిన, 
సమాసన్న వరి నః = పరిచారకులు, ( రాజగ్భహమున సంచరించు, దగ్గరగా 
నున్న) అన్న, పానాదిఘ = భోజనములు, శయనముల యందు, విషం=ావివ 
మును, (ప్రయచ్చంతి = ఇచ్చుచున్నారు. చహమరియు, (స్తియఃకాస్త్రీలు, 
త ్యత్పణీధి (పయుక్రాః =శ్య తువుల చెత, చారుల చేత _పేశేపింప బడిన వారె, 
సౌభాగ్య లోభేన= సుభగత్వమును పొందు నాకాంక చేత, విషండావిషమును, 
(పయచ్చ్ళంతి = ఇచ్చుచున్నారు, తస్మాత్ =ఆకారణము నలన, రాజాడారాజై న 
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వాడు, కులఖీనం=అ|గజాతీ యందు బుట్టిన, స్నిగ్గండారాజునకు స్నేహితుడైన 
వానిని, ఆ_ప్తంైసత్యముగ మాటలాడు వాడును, ఆసి కన్=దై వమున్నా 

డని తలచువానిని, ఆర్యం =సాధువులయిక్క్క నడవడిక గల వానిని, ఆర్యపరి|గ 

హామ్ = మ" చి నడవడికగల భార్యా పు[తులు గల వానిని, దక్షం=చతురునిని, 

(సమర్జుణ్ణి), దఠిణమ్ రాజునకు మరియు ఇతరులకు మి| తభావముతో నుండు 

వానిని, నిభ్భతం = రాజకార్యములయందు నిశ్చల బుద్దితో నుండు వానిని 

శుచిమ్ -అంతశళ్ళుద్ది, బహిళ్ళుద్దిగలవానిని,అనుద్దతం=న| మత గలవానిని,అనలసం, 

చురుకైన వానిని, అవ్యసనినమ్ =సంతోషముగ నుండు వానిని, అసొవాసికం=ా 

సావాన కార్యములను చేయనివానిని, వా క్యార్థావబోధ కుశలమ్ = వాక్యముల 

యొక్క అర్గములసు [గహించుటయందు సమర్థుడెన వానిని, అష్టాంగవఆయు =, 
క్వేదము నందలి అస్టాంగములయందు, నిషాతం == ఆరి తేరిన వానిని, యధా౭౬ 
మ్నాయం = శాస్తా 9నుసారము, ఆయుర్వేచే=ఆయున్వేదము నందలి, సువి 
హిత యోగశేమం = యోగ శేమములను పొందిన వానిని, నన్నిహితా 

గదాదియోగం=ఎవని వద్ద ఎల్లప్పుడు, విఘాచికా మొ॥ రోగములను నశింప 

చేయునట్టి, అగదములు ఉండునో అట్టివానిని, చడామరియు, సాతగ్ణ్యజ్ఞ మ్ = 
సాతగ్యైమును "తెలిసిన, (పాణాచార్యమ్ = పాణములకు ఆచార్యుడై న 

వై ద్యుణ్ణి, పరిగృ్భ హీత = స్వీకరింపవలయునము. (నియమింప వలెను, ) తం అట్టి. 
(పాణాచార్య్యుని, అర్థమా నాభ్యాం = (దవ్యనత్కారములచేత, గుకుడాగుకు 

వును, శిమ్య ఇవవళిష్యుడు వలె, పితరం జాతం డీని, పు[తఇవచ=పు. తుడు వలి. 

యథాకాలం కాలమును బట్టి, పూజయేత్ = పూజింప వలెను, తద్వచః=ా 
పాణాచార్యుని యొక్కమాట, [వతికూలమపి = విరుద్దమెనదై నప్పటికి, 

సా[మృతమితి = యు_క్తమెనదని, |ప్రతిమస్యేత = అంగీకరింప వలయును... 

యసాస్టైత్ =ఎందు వల్లననగా, భ[దో౭పి = మంచి నడవడిక గలదై నప్పటికి, - : 
గజపతి యేనుగు, నిరంకుశ: = అంకుశము లేనిదే, జనస్య (ప్రజకు, శాఘ 

నీయో నభవతి=కొనియాడ దగినది కాదు, శస్మ్యాత్=ఆ కారణము వలన, 

ఆహార విపోరం (పతి=ఆహార విహార విషయములను గూర్చి, ఆత్మానం=తనను 

తదాయత్తం = |పాణాచార్యునికి స్వాధీనముగ, కుర్యాత్ = చేయవలెను. 
((పాణాచార్యునికి తన శరీరము నప్పగింప వలెనని భావము), ఉపాత్సమపి= 

అద్భష్టము' వలన వచ్చినప్పటికి, జీవితమ్ == జీవితము, ఉపాయ బలేన = 
ఉపాయబలముతో, నస్వయం=(అనాయానముగ) తనకు తానుగ, అధితిష్టతి= 
శరీరము నాశ్రయించును. (శరీరము నందు ఆ శితమగును,) 

తాత్న్రర్యోయు ౩; అన్న రవతమును బోధించునట్టి అన్న ర జాధ్యాయమును 

వివరించుచున్నామని, ఆ(లేయాది మహర్షులు చెప్పిరి. నర్వ కాలముల యందు 
రాజగృవా సమీపము నందుండు వై ద్యుడు, రాజు యొక్క అన్నపాన శయ 
నాదుల యందు జాగరూకుడై. యుంఢవలయును, కాబట్టి రాజు తన గ్భహ : 
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సమీపము నందు, ఈ లకణములతో కూడిన (పొణాచార్యుని నివసింప జేయ 

వలయును. ఎందువల్ల ననగ, ఐశ్వర్య్యవంతులకు, ధనవంతులకు, విశేషించి రాజు 

లకు, మి|త్రవర్గమునకం కు, శతు వర్గము అధికముగ నుండును, మరియు శతు 

వర్గము చేత నియమింపబడిన పరిచారకులు అన్న పాన శయనాదుల యందు విష 

(పయోగమును చేయుటకు ఎల్లప్పుడు సిద్దముగ నుందురు. అమే (స్త్రీలు తమ ' 
సాభాగ్యమును వృద్దిపరచు కొనుటకు, రాజులకు గరాది విషములు పెట్టుటకు, 

సమయము కొరకు వేచియుందురు, ఈ రెండు వర్గముల వలన సంభవించు ఆపదల 

నుండి రతింపబడుటకు, రాజుకు, (వాణాచార్వ్య్యుని యోగము, అత్యం తావ్య శ 

కముగాన ఇట్టి లక్షణ లతీతుడైన (పాణాచార్యుని తన చవారత్షణమునకు 

నియోగించ వలను. అ|గజాతి యందు బుట్రన "రాజుకు మిక్కిలి (పాణ స్నేహి 

తుడై న, సత్యమునే మాటలాడు వాడై న, ఆస్తికుడై న, ఆర్యుడై న, మంచి నడ 
వడిళ గల దారా పు తులు గల, కార్యాచరణ యందు సమర్థ తగల, రాజ 

కార్యములను దృఢబుద్దితో నాచరించు, అంతళ్ళుద్ది, బహిళ్ళుద్ది గల, చురుకు 

దనము గల, ఎల్లప్పుడు సంతోషముగ నుండు, అవహాంకారము - లేని, సాహస 
కార్యముల నాచరింపని, ఆయు ర్వేదోపదేశములను అవతరశః [గ్రహింప సమర్థత 
గలవానిని, ఆయుర్వేద మందు విభ కమైన అష్టాంగముల యొక్క. జ్ఞానము 

పూర్తిగ కలవానిని, ఆయుర్వేద శాస్తాభనుసారము, యోగ కేమములను తాను 

పొందిన వానిని, విఘాచికా మొ! జనపదోద్ద్వంసకరములగు భయంకరమగు 

వ్యాధులను . పరిమార్చు అగదములతో కూడియున్న వానిని, ఆహారము యొక్క. 

సాత్మ్యజ్ఞానము పూర్తిగ నుండు వానిని, ధరశ్రములను ఆచరించు" (పాణా 

చార్యుని, తన (పాణరవతమణకు రాజు నియోగింవ వలను, మరియు అట్టి (బారా : 

చార్యుని, రాజు, గురువును శిష్యుడు గౌరవించి పూజిరచునట్లు, ధనముతో 

నళ్కార్యములతో పూజింప వలయును. ఎట్టి సమయమందై నను వైద్యుడు 
చెప్పు మాటలు తనకు విరుద్దములుగ నున్నప్పటికి, అవి సరియయినవిగ నే యంగీ 
కరింప వలయును. ఎందు వలన ననగ, మంచి నడవడికగ మచ్చికయెన ఏనుగు 

అంకుశము లేని దగుట వలన ఆ ఏనుగును |వజలు కొనియాడరు. అ.దు వలన 
తనకు సంబంధించిన, ఆహార విహార విషయములో తాను ఆచార్యునికి ఎల్ల పుడు 

స్వాధీనుడై యుండవలెను. అదృష్టము వలన లభ్యమైన ఈ శరీఠము, వై_ద్యుని 
యొక్క, ఉపాయ బలముతో అనాయాసముగ, శరీరమును ఆశయించి 
ఈమముగ నుండును. 

కోళిలోఖ : సంపూర్ణముగ స్వరూప స్వభావములను గు_ర్జించిన, అన్న 
పానాదులు విషపూరితములై న యెడల, రోగములను క్షల్లించటము, 'మరణము 

నాపాదించుటయు చేయును. అన్నపాన రతణము ఇతరుని కప్పగించి నందు '' 
వలన |పీయోజనముండదు. రాజు అనేక అపాయములకు మూలము. ' మరియు 

భిన్న భిన్నమనస్కు-లై న పరిజనములతో పరివేష్టించి యుండును, కాన కులీనుడ్రెన 
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వై_ద్యునొకనిని. తన (పాణ రక్షణము కొరకు నియోగింప వలయును. వైద్య 

అత్షణము లన్నియు _తాత్సర్యములో విళదీకరింపబడినవి. అట్టి లక్షణములతో 
కూడిన రాజు తన [పాణములను అప థ్యాహారముల నుండి రతీించుకొనుటకు, 

వైద్యుని స్వాధీనము చేయవలెను. ఆద్భష్టమువలన పొందిన ఈ జీవితము 
వైద్యుని వర్యవేశణలో నుఖముగ శరీరమునధిష్టించి యుండును. వైద్యుని 
యొక్క స్వాధీన మైన గెప్ప ఉపాయమిదియేనని తెలిసికొన వలయును. 

మూ; అపిచ బహుపరి[గహో నరవతయః నంతి చాశుకారిళూల సన్యా 

సాదయః। [పతిక్షణం (పత్య వేతణీయావసాస్థాశళ్చ రొగిణో విశేషణ రాజానః! 
'తేహి (ప్రమాద పరిగతా దుఃఖా సహిప్టవళ్చ స్వయమప్యవధ్య రుచయః। 

సన్నిహిత హిత 1పియవచన (పియవచన (పాయ పరిచారకాళ్ళ తస్మోద్భిషజ 
రాజా రాజగృవోనన్నే నిపళనం కారయేత్ । తధాహి నర్వోవ కరణేషు నృపతి 
శరీరోవ యోగి వ్వపరోతు వృ _త్తిర్భవతి॥ 

(వతివదార్థ యు 2 అపిచడామరియును;; నరవతయః=రాజులు; బహు 

పరి గహాః = ఎక్కువ మంది భార్యలు, పరివారము గలవారు; శూల సన్యా 

సాదయః =ళూలసన్యానము మొ వ్యాధులు; అశు కారిణః = మరణమును 

వెంటనే కట్ల ౦చునవిగా; సంతి = ఉన్నవి; రోగిణః హరోగులందరు; (పతిక్షణంవ= 

|పతిక్షణమును; (పత్య వవణయావస్థాః = పరామర్శింపదగిన అవస్థా విశేషము 

గలవారు; చ౫మరియు; విశేషేణ = విశేషవముగ; రాజానీ = రాజులు; 

తణథాహి=ైలది యు క్షమే గదా; తెడాఆ రాజులు; [పమాద పరిగతాః వమయు 
పాటుచేత చుట్టబడినవారు; దుఃఖా నహిప్ట్రవః = కష్టములను ఓర్వధజాలని వారు; 

చడామరియు; న్వయం=ళాము (స్వభావము చెత న్య); అవధ్యరు చయః = అవ థాని 

భిలాషులు; సన్నిహిత హితవచన [పాయ పరిచారకాశ్చ =మరియు నమీవము 

నందు సంచరించు పరిచారకులు, హితమైన, ఇష్టమైన మాటలను చెప్పువారు; 

సంతి = ఉన్నారు; తస్మాత్ == ఆకారణమువలన; రాజా = రాజు; రాజగ్భవహో 
సన్నే =ారాజగృవా _నమీపమునందు; భిషజః = వై_ద్యులను; నివేశనం కార 
యెత్ =ఉంచవలయును; తధాహి అది యుకమే గదా! నృపతి శరీరోవ 

యోగిషు=రాజుల యొక్క శరీరమునందువయోగించు; నర్వోపకరణేమషు = 
సమస్త సాధనములయందు; అవరోకు వృ_త్తిః=పత్యక్షముగ  శెలిసి కొనుట; 
భవతి=-అగుచున్నది. 

తాల్ఫ్ర్భోంయు : అదృష్టము వలన పొందిన జీవాత్మ పర్మిశమ లేకుండా 

తాను శరీరమునకు ఆ(శితుడుగా అగుచున్నాడు. మరియును రాజులకు 

భార్యలు, బంధువులు, పరిజనులు అధిక సంఖ్యలో ఉందురు. మరియు శూలము, 

సన్యాసము ము వ్యాధులు గల రోగులను |వతిక్షణమును వ్యా ధ్యవ స్టలను బట్టి, 

పర్యవేక్షణ చేయవలసి యుండును. మరియు దేశాధిపతులై న రాజులు విశేష 
ముగ పర్య వేక్షణ చేయదగిన వారు. ఎందుక్రనగ ఆ రాజులు సర్వచా (ప్రమాద 
ములతో కూడుకొని యుందురు. విరు స్వతం|త వ్య కులు. రోగాదులతో' 
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యేర్చడు దుఃఖములను భరింపలేనివారు. తాము స్వయముగశే అప థ్యాఖి 
లాషులు. నన్నిహితులై న పరిచారకులు గూడ ఎల్లప్పుడు రాజు సమీపము 

' నుండి రాజునకిష్టమైన హితమైన మాటలను చెప్పి అతనిని సంతోష పరచి, 
కష్టముల కాకరముగ అతనిని మలచుదుగు. అందువలన రాజులు తమ _వాసాద 

సమీపమునందు వై ద్యులు నివసించు యేర్చాట్లు చేయించవలయును. ఎందువల్ల 
ననగ రాజు శరీరమునకు ఉపయోగకళరములై న సమన్త ఉపకరణముల వెన 
వైద్యుడు ఎల్లప్పుడూ తన దృష్టిని కేం్టరికరింప చేయవచ్చును. 

కళిలోఖ : రాజులు తమ గృహ నమీపమున అనగ పాకగ్భవా నమీప 

మున వైద్యుని నివాసము ఏర్పాటు చేయవలయును. (వతికణము సన్యాసము 
మొ॥ వ్యాధి గస్తులను వైద్యుడు పర్యవేక్షణ చేయవలెను. ఆ వ్యాధులు 
వెంటనే మరణమును కలిగించును, రాజులు గొప్ప పరివారమును కలిగియుందురు. 

. (న్వమర్థం మరణం ఆశు శీఘం కుర్వంతీతి ఆశు కారణః) మరియు రాజులు 
స్వతంత్ర (_పతిఫ త్తి గలవారు కాన సలవోదారులు లేని యొడల స్వయముగ 

ఆపదలను కొని తెచ్చుకొన గలరు, రాజులు (పథానముగ దురభా్యనములను 

అభ్యాసము చేసికొందురు. ఈ దురభా్యనములను అనుప్టింప చేయుట కొజకు 
శ|తువులు ఇంటా బయట చేరి సమయము కొఆఅకు వేచియుందురు. మరియు 

. కపటవర్హులై న పరిచారకులు [పియమైన మాటల చేత రాజుల యొక్క. 
వ్యాదయమును మార్చుటకు సర్వదా [పయత్నించుచుందురు, కాన వై ద్య 
రతణ రాజులకు [ప్రధానమై నది. రాజుల [పాణములు వైద్యుల స్వాధీనము 
చేసిన యెడల సుఖమెన జీవనమును గడుపుటకు రాజులకు వైద్యులు సవాకరిం 
తురు. ఇంతియే గాక (పాణాచార్యత్వమను బిరుదమునకు వైద్యులు గతులు 

- కల్గించిన వారగుదుకు. సమీపవర్తులై న వైద్యులు, రాజులు భుజించు ఆహార 
_ ములను స్వయముగ పరికించి, రాజులను రతీంచుటకుసర్నియెన అవకా ళమును 
కల్లి యుందురు. కాన వైద్యులు రాజ గృహా సమీపమునన్లి వసించుటకు రాజుల 
చేత యేర్చాటు చేయించవలయును, 

మూ॥ సనమ్యక్సంపన్న మన్నం సుపరీకితం పిళుద్దమగ్న్య్యాదిషు (పాగు 
- పనీతం శిఖినా దృష్ట మధి పోషీతం (పోవలై: పురస్థితో రాజానం వాం 
బర్బషధి రత్నం భోజయేత్ | 

(వతివదార్థము ; నః వవై ద్యుడు, సమ్యక్ బాగుగ, సంపన్న౦=వండి 
నది, నుపరీషితం=బాగుగా పరీక్ష శేయబడిన, అగ్నా్యాదిషు ైఅగ్ని మొ॥ వాటి 
యందు, విళుద్ధండాశుద్ధి చేయబడినట్టి, (పాక్ = మొదట, అగ్నా్యాదిషు = అగ్ని 
మొ॥ వాటి కొరకు, ఉపనీతం ఇవ్వబడినది, శిఖనా= నెమలి చేత, దృష్గం= 
చూడబడినది, (పోవణె ః=|పోక్షణ మం|తములతో, అధి (పోడితమ్ మం త్ర 
పూతము చేయబడిన (తడుపబడిన), అన్నం ౫ా అన్నము, రాజానం == రాజు 
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సమక్షమున, పురస్థితః ఎదురుగా కూర్చుండినవాడై న వై ద్యుడు, వా స్తబద్దౌ 
షధీ రత్నం = చేతుల యందు కట్టబడిన ఓషధులు, రత్నములు గల రాజును, 
భోజయేత్ ైభుజింప చేయ వలయును. 

తాత్సర్మ్య్రంము : వెద్యుడు ( వెనుక చెప్పిన గుణములు కల) రాజాన 
కెదురుగ కూర్చుండి అన్నమును తినిపించ వలెను, ఆ అన్నము పక్వముగా 
వండినదై నువానన గల ఆవిరి మొ॥ వాటితో నంవన్నమై యుండ వలెను. 
మంచి నడవడిక గల పతి(వతలై న (స్త్రీలతో తయారు చేయబడినదై యుండ 
వలెను. ముందు చెపవ్పబోవు పరీకులను చేసి దోషరహిత మైనదని నిర్ణ యింపబడి 
యుండ వలెను. సం పూర్ణ కుంభములో నున్న ఆ అన్నము తొలుత అగ్నికిని, 
తరువాత మమీకాదులకును నమర్పించినదై. యుండ వలెను. నెమలి చేత చూడ 
బడినదిగా నుండవలెను. నువర్ణ మం[తోదకాదులతో [పోత&ంపబడినదై యుండ 
వలెను. ఈ మంత |పోకణ వలన విషపూరితమైన అన్నము గూడ నిర్విష 
మగును. మరియు రాజు యొక్క హా స్తములకు అన్నము తినుటకు ముందు 
రత్నాదులచేత, ఓపధులచేత కట్ట వలెను, వీటి (పభావము వలన విషవేగము 
శమించును. ఇట్లు వైద్యుడు రాజునకు అన్నము తినిపించ వలయును. 

లీల థి : అట్ట వైద్యుడు రాజున కెదురుగా కూర్చుండి, అన్నమును 
రాజుచేత తినిపించ వలయును. తక్కిన విషయములు తాత్ప ర్యాంళములు. 

నూ! భుంజానన్యాన్య దుందుఖీ నగద |పతిస్తాన్ వాదయేత్। 

(వతివదార్థము ; భుంజానన్య = భుజించుచున్న, అస్య =ఈ రాజునకు, 

ఆగద (పలిప్తాన్ =విషవారములై న అగదములచే పూయబడిన, దుందుఖీన్ = 
నగారాలను, వాదయేత్ =|మోగింఫ వలెను, 

తాత్మ్రర్భంయు ౩ రాజు భుజించు సమయమున విషవాగములై న అగదము 

లచే పూయబడిన నగారాలను (మోగింపవలను, 

భలిలేఖల : విశేషములేదు. 

మూ॥ త(త సవిషమన్నం (సావ్యమాణ మవిసావ్యం భవతి! చిశేణ 
పచ్యశతే। పక్వంచ సద్యః పర్యుపితమివ నిరూమ్మ _స్హబ్దంచ జాయతే, 
యధాస్వవర్ష గన్ట ర నై ర్వ్యాపద్య కే పక్షి ద్య తే, చన్షకాచితంచ భవతి, 

(వతివదార్థము ; త[త్ర=ాఆహారాదులలో, అన్నం=లఅన్నము, (స్రావ్య 
మాణం = ఒకొ,క్ళ్క- కణము విభజించుటకు వీలుగా, భవతి = అగుచున్నది. 
సవిషండావిషముతో కూడిన, ఆన్నం=ాఅన్నముు ఆవిసావ్యం = ఒక్కొక్క 
కణముగ విభజించుటకు వలను వడనిదిగా, భవతి=అగుచున్నది, చిశేణ=చాల 
కాలము చేత, పచ్యతే=పాకము చేయబడుచున్నది. పక్యంచడామరియు పక్వ 
మయినను, నద్యః = వెంటనే, పర్యువీతమివా చద్ది యన్నము వలె, నిరూష్మ= 
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(వేడిలేనిదిగా) ఆవిరి లేనిదిగా, చ=మరియు, స్పబ్దమ్ =క రినత్వము, జాయ శే=ా 

పొందుచున్నది. యథా న్వవర్ణ గ స్టర నై 8 డాఏ విధమైన తనకు (పకృకిసిద్ధమైన 

వర్గ గన రసములతో, వ్యాపద శేన$ంవ చేయబడుచున ది. ,పక్సిద్య తె= 

ఆర్డ ముగ చేయబడుచున్నది, చ ౫ మరియు; చన కాచితత్ దీనిలో పల విధ 

ములై న రంగులు గలరేఖలు నాలుగు వైపుల నావరించి నట్లుగా, భవతి= 

అగుచున్నది, 

తాత్సర్భాము : విమ సంబంధము లేని యన్నము, పొడి పొడిగా 

నుండును. విషము కలిపిన యన్నము, విడదియుటకు వీలుగల్లి యుండదు. ఈ 

అన్నము చాల కాలమునకు పాక్రమగుగు. పాకము సరిగ నయినను వేడిగా 

.నుండదు. గట్టిపడి పోవును. (పాళ్ళతికమై న, నవాజమైన వర్శ్యగంధ రసములు, 

ఆ అన్నము నందు నశించిపోవును. ఆ అన్నమునందు తేమ బయలుదేరును. 

నావావర్ణ ములతో కూడిన రేఖలు గాలుగు వె పులా ఆవరించును. అనగా ఆ 

అన్నము పాళిపో వునని భావార్గము. 

శ్రశిలెఖల : తాత్పర్యాంశ మె కలదు. 

మూ॥ వ్యంజనానాం ఆశు శుష్కత్వం భవతి క్వాథః ధ్యామళా । హీనాతి 

ర క వికృాళానాంచా[త చ్భాయానాం దర్శన మదర్శన 'మేవవా | ఫేన పటల 

సీమంతోర్జ్వ వివిధ రాజి తన్తు బుద్భుద |ప్రాదుర్భావః. విశేషణ లవణూల్చ 

ణేషు ఫేనమాలా. రసస్య మధ్య నీలారాజీ, పయసస్తా[మా | మద్య 
తోయయోః కాలీ! దధ్నః శారవా త[కస్యా౭-2. వీల పీతా | మనునః 

కఫోతా౭భా | ధాన్యామ్హ్లస్య కృష్టా | ద్రవౌవధన్య కపిలా। ఘృతన్య్థ సలిలాభా। 

తూ దస్య పహారితా | తి లన్యారుణా వసాగన్ధశ్చ॥. 

(వతివదార్థము ; వ్యంజనానాం=విష సంబంధము వలన పెబుగు, చల్ల, 

చానిమ్మపండుమొ॥ వానిచే సంస్థారము చేయబడిన నూపము మొ॥వ్యంజనములు, 

ఆశుడాశీ ఘముగ; శుమ్యత్వండాశుమ్కములుగ (శువ్మ్యముగా); భవతి =అగు 
చున్నవి; కా్యథః= క్వాథము; ధ్యామతాడానల్ల గనగును; అ|తచడావ్యంజనముల 

యందు; ఛాయానాంచఊముఖము మొ॥ (పతివీంబముల యుక్త; హీంనాత్రి 

రిక్త వికృతానాంచహీనమై న, అధికమై న వికృతమైన రూపముల యొక్కయే; 
దర్శనంచ=చూచుట; అధవా అట్టు కానియడల; ఛాయానాం= (పతిబింబముల 

యొక్క; అదర్శనంచకనిపించక పోవుటను; లవణోల్చ్బణమచఅధికమైన 
'లవణాదులతో గూడి యులడునట్టి |దవమైన వ్యంజనములలో : ఫీన=ైనురుగు 

యొక్క; పటల =సమూవాము; సీమంత=ాపాపటవలె నుండుశేఖ; ఊర్ధ్వ 
ఊర్థ్వ శేఖ; వివిధ రాజీ=పలు విధములై న "రేఖలు; తంతు = తంతువులు; 

. బుద్భుద [పాదుర్భావ బుడగలు మొ కల్లును; విశషెణ=ైవిఢేషవముగో; 

వన మాల=ైమాలాశారమైన నురుగు; రసస్య =మాంసరనము యొక్క; 
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మధ్యే =ామధ్యయందు;: సీలా రాజిః =నీలరేఖ; పయనక=పాలలో; తామా 
ఎని రేఖ, మద్య తోయ యోః =మద్యము నందు, నీటియందు; కాళీ కృష్ట 

వర్ణముగల రేఖ; దధ్నక= పెరుగు యందు; శ్యావ=కపిళ వర్ణముగల రేఖ; 

త కన్య ==త|క్రములో:ః నీల పీతహచపనువు వర్ణముగ నల్ల గనుండు రేఖ; ధాన్యా 

మన్య =భాన్యామ్లములో ; కప్లా=ానల్ల ని "రఖ;[దవొమధస్య = (దవముగా నుండు 

జావమథములో ; కపిల =పుల్లావు రెఖ;ఘృతస్య=ా నేతిలో;వపిలాభా దాక పిశవర్గ ము 

గల కాంతి; జొ |ద్రన్యడాతెనెలో; వారితావచ్చనిర్ల ము గలక రేఖ; తై లస్య= 

తె లములో; అముల్రావాఎ (రని "రేఖ; చామరియు; వసా గంధఃడావసా గంధము; 

భవతి=-యుండును. 

తాత్స్ర్భంయు ౩; విష సంబంధము వలన, ఈ కిందముదాహరింవబడు వస్తువు 

లలో విశిష్టమైన "రేఖలు, కాంతి, దుర్వాసన మొ॥ సంభవించును. ఎట్టులనగా 
"పెరుగు, మజ్జిగ మొ॥ వాటితో వండిన శాకములుశీ| ఘముగా శుష్కుములగును, 
కషాయముతో గూడి యుండు వ్యంజనములు నల్ల గా నగును. మరియు క్వాధ 

ములో తన యొక్క |పతిభింబము తల మొ॥ అంగములు లేనిదిగ గొప్ప 
యంగములతో గూడినదిగ గాని, లేక వికార రూపము గలదిగ గాని గను 

పించును. లేక ప్రతిబింబమే కనపడదు. ఎక్కువ లవణాదులతో కూడి 
యుండినట్టి [దవమైన వ్యంజనములలో నురుగు, ఊర్ణ్వకేఖ, పాపట -వళె నుండు 
“రేఖ తంతువులు, బుడగలు మొ; యేర్చడును. విష సంబంధము వలన మాంస 

రసములో నీలరేఖ, ఉీరములో యెజ్ఞని "రేఖ, మద్యము, ఉదకము పీనిలో 

కృృప్టవర్దము గల రేఖ, “పెరుగులో నల్లని రేఖ, త|కోములో పసుపు వర్ణ ముగా 

నల్హగా నుండు శేఖ, “పెరుగులో నల్లని "రేఖ, త|కములో పసుపు వర్ణము 

నల్లగా నుండు శేఖ, "పెరుగు మీది మీగడలో పాపుర పిట్టతో తుల్య 

మైన వాము గల శేఖ, పులి కలుగులో కృష్ట వర్ణము గలశేఖ, (ద్రపౌషధము 
లలో క్రపిలవర్ణము గల రేఖ కనిపింనును, నేతి యందు జలతుల్యమైన "రేఖ, 

తనెలో పచ్చని వర్ణము గల రేఖ, త్రైలములో యెట్లు వర్ణము గల శేఖ, వసొ 
గంధము కన్సట్టును, 

శ౭ిలౌఖ : విషముతో కూడిన వ్యంజనములను, మాంస రసౌదులను 

పొకము చేయునపుడు, అది 'క్వాధమగును, ఆ క్వాధము కాగునపుడు, ఊర్ధ్వ 
భాగము నందు నురుగుతో కూడినదిగా, మలినముగా నగుచున్నది. ఈ క్వాధ 
ములో (పతిబింబము విక్ళతలక్షణములతో కన్పడును. అట్టు కాని యొడల 

_పతిబింబమె కొన్సడదు. ఇచట కొద్ది మంది ఛాయా శబ్దమునకు శాంతి 

యను అర్థమును చెప్సుచున్నారు. ఆ వ్యంజనముల దు ఎక్కువగా ఆవిరి వచ్చును, 

నురుగు ముద్దలు వె భాగమునందు పలువిధములై న శేఖలు క్రన్నడును. ఉప్పు 

అధికముగా గల విషముతో కూడిన వ్యంజనములలో నురుగు బుడగలు మాలా 

కారముగా నుండును, మాంసరసము నందు నల్లని శేఖ యుండును, (దవొపథ 
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ముల క్యాధములో కపిల వర్ణము గల రేఖలు కన్సడును. 

మూ॥ ఫలానా మామానాం పాకః, పక్వానాం [వకోధః (దవ్యాణాం 

అర్జా)ణాం నహసా మ్లానత్వ మన్యత్వ భావః శుష్కాణాం శ్యావతా వై వ 
ర్భ్యంవా, క ఠెనానాం మృదుతా, మృదూనాం కఠినత్వం, మాల్యస్యమ్లా నత్వా, 

గంధనాళః స్ఫురతా_గత్వం, ఆస్టరణ (వావరణానాం ధామ మండలకతా తంతు 

రోమ, పమ శాతనంచ, లోవామణి మయానాం, పంక మలోపదేహః, స్నేహ 
రాగ గొరవ (పభా వర్ణ స్పర్శనాళళ్చ. 

(వతివదార్థ ము : ఆమానాండవపచ్చివిగా నుండు, ఫలానాం = వండ్లకు* 

పాకః = పాఠము, పళ్వానాం = పండిన పండ్లకు, (వకోథః = కుళ్ళుట' 
జాయశే=కలుగు చున్నవి. ఆర్హాగిణాండాతడిగా నున్న, (దవ్యాణాం=దవ్య 
ములకు, సవాసాడావెంటనే, మానత్వం=ావాడిపో వుట, ఉత్సక్యభావః పండిన 

- పండ్లవలె మృదుత్వము, జాయే =కల్లు చున్నది,శళు ప్కాణాం = ఎండిన (ద్రవ్యము 
లలో, శ్యావతా = నలుపుదనము, వాహలేక, టైవర్జ్య్యం వై వర్ణ్యమును; 

కఠ నానాం=ా కఠినముగ నుండు వ స్తువులకు;మృదుతా =మృదుత్వము; మ్భిదూ 

నాం=మృవుదుగా నుండు వస్తువులకు; కఠినత్వమ్ =క రినత్వము; మాల్యస్య = 
పుష్పమాలలకు; మానతాడావాడుట; గంధనాళః =స్యగంధ నాళము; స్సురితా 

| గతమ్ =కొనయందు చీలుటయు; ఆస్థర ణ (పావరణానాం దుప్పటి "మొ॥ 

వ స్త్రములలో; ధ్యామ 'మండలతా =నల్ల ని. బొట్లు: తంతు రోమ పక్ముశాంత 
నంచడాదారములు, రోమములు మరియు రెక్కలు రాలిపోవుటయు; లోవా 
మణిమయానాం = లోవోది ధాతువులు, ముత్యములు, మణులు 'మొ|॥ వాటిలో, 
పంక  మలోవచదేవాః =బురద పూయబడినటులుండుటయు; స్నేహ రాగ 
గౌరవ, (పభావర్ష ,న్పర్శ నాళళ్చ స్నేహము, రాగము, గురుత్వము, కాంతి, 
వర్ణము, స్పర్శము వీటన్నింటికి నాశము; జాయతే == కలుగుచున్నవి. 

తౌత్న్రర్భంయు : వై జెప్పిన విధముననే విష సంబంధము వలన అపక్వు 
' ముగ నుండు ఫలములకు పరిపాకము, పకషముగ నుండు ఫలములకు, మురిగి 

పోవుటయు, తడిగనుండు వస్తువులకు మాని, ఎండి యుండు వస్తువులకు 
వై వర్జ్యము, మృదువుగా నుండు వస్తువులకు కాఠిన్యము,క రినముగానుండు వస్తు 
వులకుమృదుత్వము,పుప్పాదులకు వాడిపోవుట,న్యగంధనాశము,కొనచీలుటయు, 
దుప్పటి మొ॥ వృస్త్రములలో నల్లని బొట్టు, వస్త్రము యొక్క- నూలు స్వయ 
ముగ చీకుట, కంబళి మొ॥ వాని యందలి రోమము లూడుట, లోహోడి ధాతు 
వులు, ముత్యములు మొ॥ వాటిలో బురద పూయబడినటు లు- డుట, స్నేహము, 
స్పర్శము, కాంతి లేకుండుట మొ॥ అన్నియు విమ సంబంధము వలన కలుగును. ' 

కోలిలోఖ : తడిగా నున్న ముల్లంగి, తామర తూండ్లు మొ (ద్రవ్యములు, 

విష సంబంధము వలన వాడి పోవుటయు, మీక్కిలి మృదుత్వమును పొందుటయు 
* జరుగును. ఎండిన శుంఠ, పనుపు మొ॥ _దవ్యముఅలో ఇ్యావత్వము, చై_ వర్ణము 
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గాని, నల్ల నై న రేఖలుగాని యేర్చ్పడును. దుప్పట్లు, కంబళ్ళు మొ॥ వాటిలో 

నల్లని, మలినములై. న మచ్చలు ఏర్పడును. వాటి యందలి దారములు, రోమ 

ములు 'మొ॥ ఊడిపోవును. లోహాది ధాతువులలో, ముణులలో వివ సంబంధము 

వలన బురద పూసినట్టు ఉండును. మరియు స్నేహోదులును నశించును, 

మూ॥ వివదన్తు న్వదోవ కశంకయా (తసో, ధథీతః స్వేద వేపథుమాన్, 
శుక్ల, శ్యావ వక్త?ః, సమిన్లాత్ సోద్వేగం విలతిగే౭.భివీకతే।  య(త్రచానేన 
విషం [పయు కృం తద్వి శేసేణ, తధా|స స్టో త్తరియః, _న్తంభ కుడ్యాదిభిరాత్మాన 
మన్తర్ల తే! స్టలిత గతిర్లీనో లజా వానస్తాన హోసీ పృష్ణో౭సంబద్ద ముత్తరం 

—_ఎధథిం౦ మ 2 జ థి లు 0 లాం 
దదాతి, నైవవా వివకుర్భుహ్యాతి! అంగులిః సో సటయతి, గీవామాలభ తే, విర? 

కండూయతి ఓమ్టై వరిలేఢి, జృంభళతే, ఘవం విలిఖతి, (్రీయాసు త్వర తె; విపరీత 
మాచరతి. స్వభూమౌచనావ తిష్ట తె॥- | 

(పకివదార్ద్ము : విషదన్తు=వివము నొసంగు మనుషుడై తె, స్వదొష 
శంకయా =తనను దోషిగా శంకించుట చేత, (తన్తః = పిరికి వాడై, భీతః=ా 
వెఅచినవాడై., స్వేద వేపథుమాన్ =చెమటతో క్రంపము గలవాడై, శుక్లశ్యావ 
వ కృ)ః= తెల్లనైన, నల్లన్తైన ముఖము గలవాడై, సమనాక్ -అంతట, సోర్వే 

గమ్ == అవ్యవస్థిత చిత్తతతో కూడుకొన్న వాడై , విలక్షః = అన్నష్ట దృష్టి గల 
వాడై, అభివీకతే = చుట్టూ చూచు చున్నాడు, యతడాఎక్కడ, అనేన = 
వీనితో, విషండావిషము, ఏశేషేణహవిశేషముగ, (వయుక్తమ్ = ప్రయోగింప 
బడినదో, తథా=లఅశు, (సస్తోత్తరీయం = జారిన వై పంచ గలవాడై, _న్తంభ 
కుడ్యాదిభిః మై _నృంభములు, గోడలు మొ వాటితో, ఆత్మానం తనము, 

అ_న్తర్ధ తెడామరుగు పరుచు కొనును, స్థలిత గతిః = జారిన నడక గలవాడై, 
దీనః=దీనుడ , లజ్ఞావాన్ సిగ్గు పడుచున్న వాడె, అగ్థాన హాసీ ౫ అకారణ 

ముగ నవ్వుచూ, స్యాత్ ఉండును, పృష్టః =అడుగ బడిన వాడై, అసంబద్ధ 
ముత్తరం = అసంగతమైన (పత్యుత్తరమును, దచదాతి=ాచెవ్నును, నైవవా 
వివముచ్యుహ్యూతి = ఒక సంగతి చెప్పబోయి మోహమును చెందును. అంగులీః 
స్ఫ్పోటయతి = పళ్ళ యందు మెటికలను విరచును. (గివామాలభ తేక ంఠమును 
పట్టుకొసును. శిరః కండూయతి = తలను గోకి కొనును. ఓష్టా పరిలేఢి = 
సెదవులు నాకును. జృంభశే = ఆవలించును. భువం విలిఖతి = కాలితో భూమి 
యందు గీరును. [కియాను=శకార్యముల యందు, త్వరతే=త్వరపడును. విప 
రీతం = విరుద్ధమైన పనులను, ఆచరతి=ఆచరించును, స్వభూమౌచనావతిష్ట తె= 
ఒక చోటను స్థిరముగ నిలువ కుండును. 

తాత్సర్య్థాము ; స్వలాభాసెకచేత విషము నిచ్చు మానవుడు, 
తన దోషము ఇతరులకు తెలియునను స పాముతో, పిజికి వాని వలె, భయ 

(గన్తుని వలె లోకమున సంచరించును. శరీరమంతయు చెమటలు (మ్మ్ శరీర 
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మంతయు వణకు చున్న ట్టు చూపరులకు గన్పట్టును. శరీరమంతయు తెల్లగా 

గాని, నల్లగాని యుండును. స్థిర చి తత లేని వాడై. పక్కల చూచుచూ దృష్టి 

గూడ మామూలుగ లేక, విమార్గ దృష్టిగలవాడై సంచరించుచుండును. విష 
[పయోగమెచట చేసెనోఆ[పదేళమునందే ఎల్లప్పుడు అతనిద్భప్టి కేం(దీక్భ్ళతమై 

యుండును.వె పంచ ఎప్బ్పుడునూజారు చుండును. ఎవరై నకనిపించినయడల, న ంభ 

ములచాటున, గోడల దాపున చాగుకొని ఇటునటు చూచుచుండును. తడ 

బడు నడకలు గలిగియుండును. దీనాతి దీనుడుగా నుండును. సిగుపడు 

చుండును. అకారణముగ నవ్వుచుండును. ఎవరైన వదియోనొక (పశ్న వేసిన, 

అసంబద్దముగ [ప్రత్యుత్తర మిచ్చును. పదియో నొక విషయము చెప్పబోయి 
వెంటచే మోహితుడగును, 'వేళ్ళయందలి మెటికలను విరచుచుండును. కంఠ 

మును పట్టుకొనును. తలను గోకికొనును. పెదవులను చప్పరించును. ఆవలిం 

చును. కాలితో భూమివై గీచును. (పతి కార్యము నందును త్వరపడును. 
విరుద్దమైన కార్యముల నాచరించును. ఒకచోట స్థిరత్వము లేక అటునిటు తికుగు 
చుండును. ఈ లక్షణములతో కూడుకొని యున్నవానిని వివదాతగా తెలిసి 
కొన వలయును. 

కోళిలోఖ : విషం దదాతీతి - విషదః అనగా విషము ఇచ్చువాడని 

యర్థము. వాడు తనను దోషిగా తలంచి భయాదులతో కూడుకొన్న వాడై. 
యుండును, ఇవియే విషదాత లక్షణములు. భీతః అనగ భయముతో కూడిన 

వాడని యర్థము. "వేపథుః = అనగ వణుకుచున్న వాడని అర్ధము. పిడచ 

కట్టుకొని పోయిన నోరు నల్ల నిముఖముగల్లి యుండును, అన్ని దిక్కులను 
ఉ ద్వేగముతో, అస్పష్ట దృక్కులతో చూచుచుండును. ప్మదవ్యమునందు వాని 
చెత విషము (ప్రయోగింపబడినద్ దానివై పు అతను విశేషముగ చూచు 

చుండును. తన సె వంచ భుజము వై నుండి జారును. మరియు (కిందపడును. 

ఎవ్నరె నను కన్పడిన, స్పంభాదుల చాటున చాగుకొనును. కుడ్యం అనగ గోడ 
యని అర్ధము. అ|పయత్నముగ వికటాట్టహానము చేయును. ఎవరిచేతనో వదో 
నొక విషయము నడుగబడిన వాడై అసం బద్దముగ & _త్తరమిచ్చును, (గీవాదు 

లను పట్టుకొనుట మొ॥ వికార చేష్టలను చేయును. 

మూ నృపా త్యరయాపి కేచిదవరాధా _న్తరాద్వానవస్థిత సత్వాః 

నమాచర _న్యైవమ్, త నాగ్రిదగ్న్య్యాదిష్వపి పరీ శేత। వహ్నిస్తు న ఏిషమన్నం 

(సోవ్యైకావర్తొ రూక మంగడార్చిరింద్రాయుధ వదశేక వర్లజ్వాలో భృశం 
చటచటాయశే। కుణపగస్టీ ధూమళ్చాస్య, మూర్చా (పేక, 'కోమవార్ష థిర్రో 
వేదనా పీనన దృష్ట్యా కులతోంజనయతి. 91 

(ఏతివదార్థము : నృపాజ్ఞ త్వరయాపి = రాజుల చేత చేయబడిన 
ఉ త్రర్యుయొక తొందర చేశకూడ, కేచిత్ ఇకొద్దిమంది పరిచారకులు అవ 
రాధా నరాద్వాడాఇతళ తప్పుల వలనగాని, అనవస్థిత సళ్వాః నంతఃవానిలకడ 
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లేని మనస్సుగలవాశై , ఏవమ్ = ఇట్టు, సమాచరంతి = చేయుచున్నారు, 
తస్మాత్ ఆ కారణము వలన, అగ్నాగ్థిదిష్వపి=అగ్ని మొ॥ వాటియందు కూడ, 

పరీకేత = పరీషీంపవలెను. వహ్నిసను = అగ్ని యయితే, నసవిషమన్నం = 

విషము కలిసిన అన్నమును, (పావ్య=ాపొంది, ఏకావ_ర్హం=ైఒకౌకు జ్యాలగలదై, 

రూక = తీక్లమెన, మన్గ మన్ష మైన, అర్చి=జ్యోతి, ఇనా9యుధ దత్ = ఇస్టి 

ధనుస్సువలె, అనేకవర్షజ్వాాలః = పలు విధములైన జోోతులు (కాంతులు) 

గలదై, భృ ళం మిక్కిలి, చటచటాయజే = చటచటమను ధ్వనులు గలిగి 

యుండును. అన్య ఈ అగ్ని యొక్క, ధూమళ్ళ్చ = పొగయయితళే, కుణప 

గన్టీ దుర్గంధము గలదిగా నుండును, తధా = ఆశ్లే,మూర్భా=మూర్భ (ప్రక 

లొలా (స్రావము, రోమహార్ష =రోమాంచము, , శిరోవేదన=ాతలనొప్పి, పీనస డై 

పడిశెము, దృష్ట్యాకులతాం = చూపు చెదరినట్టుండుట, ఫీటిని, జనయతి= 

పుట్టించు చున్నది. 

తాత్ఫుర్భంయు : రాజుల వద్ద సేవకులు, అతి జాగరూకులె వారి ఆజ్ఞ లను 

తణములలో నిర్వర్త్హించుచుందురు. రాజాజ్ఞ, చాల తీ[వమైనదిగ నుండును. 
అందువలన పరిచారకులు రాజాజ్ఞను నిర్వర్మించుటలో నిలకడ లేని మనన్సు 
గలవా? , తొందరపాటు వలన కొన్ని తప్పులను చేయుదురు గాన విషమును 
కలిపిన అన్నమును అగ్నియందు వై చిన యొడల, ఒకే జ్వాలగా మండును. 

ఒకతూరి తీళ్లమెన మరియొక పర్యాయము మన్ష వేగము గలదై జ|ోతులతో 
ప్రకాశించును. ఇన్ట ధనుస్ఫువలె ఆనేక చిత విచి|తమైన కాంతులు గలదిగ 
నుండును. మిక్కిలి చటచట యను శబ్దముగల్లి యుండును. ఈ అగ్ని నుండి 

బయలుదేరుపొగ దుర్గంధముగ నుండును. మరియు ఆ పొగ తగిలిన వారికి 

మూర్చ, లాలా[సావము, రోమాంచము, తలనొప్పి, పడిశము, చూపు చెధరి 

పోవుట మొ॥ బాధలు ఏర్పడును. 

లేఖ : ఇట్టు విషముతో గూడిన అన్నము, అగ్ని మొ॥ వాటియందు 

గూడ పరీతీం పవలయును. ఎందువల్ల ననగ విషదాత లక్షణములను బట్టి విషాన్న 

మును నిశ్నయించుటకు వీలు పడదు గాన చై విధముగ గూడ పరీమీంపవలెను. 

ఎందువల్ల ననగ వరిచారకులు అభి ధై_ర్యవంతులుగా నుండి, రాజుయొక్క 

& త్రర్వును, నరవేర్నుటలో తొందరపాటు గలవానై కొన్ని దోషములను 
గూడ చేయుడురు. అగ్నియందు విపాన్న మును చేసినయెడల ఒకే జ్వాలగా 
చెలుగును. (ముసలాక్ళతిగా వెల్లును) 'న్నవా రహితముగ, మృదు "వేగము 

గల్లిన (కమలాగ్ని) జ్వల యుండును. ఆ అగ్నినుండి వెలువడు విషాన్న 

ముతో కూడిన, ధూమము [పనేకఠలోమవార్చూదులను కల్లించును. 

సూ॥ తత నలద కువ్ఫలామజ్జ కై తా(దద్భతైః నస్యమంజనంచ 

కుర్యాత్; ధూమమేవ వాపానూర్గ్ల విడంగ బలాద్భయ చిత్రక, మేవశ్ళంగి, 



పుష్పుసుమనః తారక (దాతా ఘృత గుడక్ళతం పిబేత్॥ 
- 

(వతివద్దార్థ్ము : తత అక్కడ, నలద=పిటా మాంసి, కుష్టు = చెంగల్వ 

కోష్టు, లామజ్జ శే: = తెల్ల వట్టి వేళ్ళు పీటిచేత, కౌ ద ద్భశై. =శకేనె కలిపి 

పలుచగా చేసిన వాటివేత, నస్యం = నస్యమును, చ= మరియు, అంజనం=ా 

కాటుకను, కుర్యాత్ = --చేయ వలయును, ' ధూమమేవడ పొగనుకాని వేయవల 

యును, (ఇందులో తనె జేర్పరాదు), అధవా = అట్లుశాని యెడల, అపా 

మార్గ ఉత్త లేణి, విడంగ = వాయువిడంగములు, 'బలద్వయ=చిట్టాముట్టి, 

చేరాముట్టి, చిత్రక=చి త్రమూలము, మేవశ్ళంగీ పుష్ప వదుష్టుపుతిగె పువ్వులు, 

సుమనః జా జితీగయుక ).., తారక = మొగ్గ, (దాతా (దాక, ఘృత = నెయ్యి, 

గుడ ౫ బెల్లము, వీటితో కృతం =ాచేయబడిన, ధూమండాధూమమును, పి జేక్ = 
[తాగవలెను, 

తాత్తుర్భము : విషాన్నముతో కూడిన అగ్నినుండి వెలువడుపొగ సోకిన 
యెడల, సంభవించు మూర్చాదులకిట్లు చికిత్స చేయవలయునని సూచించు 
చున్నారు. జటా మాంసి, చంగల్వ కోష్టు, తెల్ల వట్టివేళ్ళు, ఈ మూడింటిని, 
రోటిలో వేసి, దంచి, వ(స్త్రగాలనము చేసిన చూర్ణ ములో తేనె కలిపి పదునుగా 

చేస్తి నన్యకర్శను మరియు, అంజనమును(ముక్కులద్వారా నన్యకరగ, కన్నుల 

కంజనము) చేయవలెను. మరియు తేనె క్లలువని చూర్షముతో పొగచవేయవ లెను. 
అట్టువె చూర్చముతో చేశాక, ఉ త్తశేణి, వాయువి డంగములు, చిట్టాముట్టి, సేరా 

ముట్టి, చిత మూలము, దుష్టుపుతీ?ా పువ్వులు, జాజి మొగ్గలు, చాకు, , బెల్ల ము 

పీటినన్ని ంటిని ని ముద్దగా దంచి , దానిలో నెయ్యి వేసి కలిపి, నిప్పులలో వేసిన పాగ 

వచ్చును. ఆ పోగను పట్టవలయును, ఈ పా, గవట్టుట వలనమూర్భాదులు గతించి 

పోవును. 

తజిలేఖ ; విషాన్న ధూమమువలన సంభవించిన. [వసేశాదులలో సమ 
భాగముగ [గహించిన, "తేనె కలిపిన నలాదుల చేత, నన్యమును, అం జనమును 

చేయవలను. (నలదం=ా జటా మాంసీ) అ అపామోగ్గాదుల్ల చేత చేయబడిన పొగను 

వేయవలెను, (సుమనః ఇఅారకం=ాసుమ సాంచారకం - జాజి తీగల యందలి 

మొగ్గలు) అపామార్గము మొదలు (దాత వరకు 'సమభాగములు, ఘృత గుడ 

ములు ముద్దయగుటకు, హేతు సాదృశ్యము వలన ఏవకార (వయోగము. 

 మూ॥ స్నెహలవణ యోగాదపి చాగ్గిరిత్సం స్యాత్ | అతో వయోభిః 

పరీకేత. తత విషజుష్టావో రాభస్థివహారా తాకాః తామ న్వరా భవంతి, 
మతీకాః సవిషమన్నే ననితాయ సై । నితినాళ్ళ వ్యాపద్యన్తా ద్భృష్ట పవ 

చాసింస్తు చకోరస్యావీ.ణీ విర జ్యేతే కోకిలస్య స్వరో వికృతి మేతి | హంనన్య 
గతిః స్టలతి? కూజకిభ్ళంగరాజః, మాద్యతి (కౌంచంః' ! విరొత్రి.' (కుకువాకుః | 

ధి క్రోళతికుళః శారిశాచ'! ఛర్షయతి ఛాసీకరః. | అన్యతో యాతి కారండఫః॥' 
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[మియశే జీవం జీవకః | గ్లాయతి వా హృష్ట రోమా భవతి నకుల్లః | శక్ళద్వి 

సర్జయతి వానరః ! రోదితి పృషతః హృమ్యతి మయూరః |, దర్శనాచేవ చాస్య 

విషం మన్గ్లతా మువైతి. 

(వతివదార్థము : స్నేహ లవణ యోగాదపి= నూనె, ఉప్పు. మొ॥ వాటి 

సంయోగము వలన కూ క, అగ్నిః అగ్ని, ఇళ్చంస్యాత్ . == = .ఇట్లగున్వు అతఃడా 

ఇందువలన, వయోఖిః = వకుల చేత, పరీకేత =. పరీకింప వలయును. 

తత = వాటిలో, విషజుమ్టైహో రాభ్యవహారాత్- = = విషసంబంధము గల 

అన్నము తినుటవలన, కాకాః= కాకులు, వొమస్వరాః = హీనన్వరూపము 

గలపిగా, భవంతి =  అగుచున్నవి. మవీకాఃం = ఈగలు, . 

సవిషమనన్నే =విషజుస్ట్రమెన అన్నము నందున, ననిలీయ చే = వాలవు 

(పడవు), నిలీనావా=వాలినవె , విపద్య సై స మరణించుచున్న వి, అసిగ్చిన్ = 

దీనియందు, దృష్టపవడచూడ బడుట తోడనే, చకోరస్య == వెలుగు పులుగు 

యొక్క, అతిణీ నేత్రములు, విరజ్యతే == రంగుకు కొల్పొవు చున్నవి. 

కోకిల స్య పకోయిలయొక్కా. స్వరఃహస్వరము, వికృతి =వికృతిని, ఏతి=-బాందు 

చున్న వి. హంనస్య హై పాంసయొక్ష్మ, గతిక —నడక, . . ఫ్టలతి డాజాగుచున్నది 

(తడబడు చున్నది.), భృంగరాజః గొ పృతు మెద, కూజః = కూయుచున్నది. 

కొంఛడాకొ ='కౌొంచపకి,మాద్యతి = =పరవశించిపోవును, |క్రుకభాకుః=కోడి,విరౌతి= 

బిగరగ కూవషయును, శారికా = గోరువంక'పిట్ల, చ=మరియు, శుక్రఃడాచిలుక, 

వికోశతి=అరచును, చామీకరః చా మీకరము (బంగారపు పతి), ఛర్చయతి = 

వాంతిచేనుకొనును, కారండవః =కన్నె లేడి యను పకి, అన్యతో యాతి= 

మరియక ప్రదేశమునకు వెళ్ళును, (విపాన్నము దగ్గర నుండదు), జీవంబీవకః = 

వెన్నెల పులుగు, (మియతె=చంపబడు చున్నది, అధవా డా అట్టు కాని యెడల, 

గ్లాయతి =గ్రానిని పొందుచుచున్నది నకులః =ముంగిస, హృాష్టరోమా= వెండ్రు 

కలు నిక్కబొడుచుకున్నదిగా, భవతి=అగుచున్నది, వానరఃడాకోతి, శకృత్ = 

మలమును, విసర్హతిడవిడుచుచున్నది, పృషతః = దుప్పి, రోదితి = వడ్చును, 
మయూరః = నెమలి, వాష్యత = రోమవహార్షము గల్లిన దగును, 

(సంతోషించుచున్నది), చ=మరియు, అస్య = =ఈ నెమలియొక్క, దర్శనాదేవ= 

చూపువలననే, విషం=విషము, మన్షతాంచమన్షతను, ఉనై తి=పొందుచున్నది. 

తౌత్సర్యూము : పతులతో విషాన్న పరీక్ష! 

అగ్నిలో విషముతో కూడిన అన్నమును వేసిన యెడల, ఎట్లు చిటచిట 

యను శబ్దము వచ్చునో, అశ, తె లము, ఉప్పు వేసినను, చిటచిటయను శబ్దము 

వచ్చును. ఇందువలన ఆహారము కొఅకు నుపయోగించు నన్నము యొక్క 

పరీక్ష పకుల ద్వారా కూడ చేయవలయును. విషమును కలిసిన అన్నమును 

తినుటచేత శాకి హీన స్వరము గలదగును. విషముతో కూడియు9డు నన్నమ్లు 
«} 1 
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నందు ఈగలు చేరవు. చేరినచో అక్కడి కక్కాడనే మృతి జెందును. విషదుష్ట 
మైన అన్నమును చూడగనే చిలుక, కోడి, గోరువంక పిట్ట, తుమ్మెదలు గట్టిగ 
అరచును, కోతి మలమును విడిచిపెట్టును. ముంగిన వెం(టుకలు నిక్కాబొడుచు 
కొనును. దుప్పి యీడ్చును, చకోర పతియొక్కూ చనేతములు శెల్లనగును, 
(కౌంచ పతికి మదముగల్లును, నెమలికి రోమవార్ష మేర్చడును, నెమలి 
దర్శనము వభన విషమునకు శేజన్సు తగ్గి పోవును, ఇట్టి పరిక్ష వలన, అన్నాదు 
లకు విష సంబంధము గలదని శెలిసికోొని, నె నుడావారించినజంతువులు మరణించు 
టకు పూర్వమే (పయత్న పూర్వకముగ వాటిని దూరముగ వదలిపెట్ట వల 
యును. 

ళళిలోఖ : వయోఖిః =వకుల చేత గూడ, పరీతింప వలయును. విష 

సంబంధముగల అన్నమునై దోమలు (ఈగలు) వాలవు. వాలిన యొడల 
చచ్చును, వి|కోశళనం=ాఛాల'సేపు దీర ముగ నరచుటయని యర్థము, 

తక్కిన విషయము వ్యాఖ్యానాంళము. 

నూ॥ విషదూపషితన్య పునరాహార స్యోమ్మ్యూ మయూరకంఠాభా ఒభ్యు శేతి: 

తద్చాచ్పేణాప్ ధూమవత్ మూర్చాదయః। తేషాం తద్వదేవ సాధనమ్। వా స్తేన 
స్పృృష్ట మన్నం విషవద్దాహశోఫస్వాప నఖశాతాన్ కరోతి। తస్యశ్యా మేన్ద9గోప 
సో మోత్సలై గ్దపః। 

(వతివదార్థము :  విషదూషితస్య పునః ==మరల విషముచే దూషింవ 
బడిన; ఆవోరస్య = ఆహారము యొక్క; ఊవగ్యా = బాప్బము; మయూరకం 
ఛాభః = నెమలి కంఠముతో సమానమైన కాంతి గలదిగ; అభ్యు దేతి=అగును 
(పొందును); తద్భా వమ్చ్వేణవఆ ఆవిరిచేత; ధూమవత్ = పొగవలె; మూర్చా 
దచయః =మూర్భ్చాదులు కల్లును, శపాం=ైఆ మూర్భాదులకు; తద్య్భ్యదేవా ౫౫ 
ధూమమునకు చికిత్స చేయునశ్లు చేయుట; సాధనం == సాధనమగును; వా న్తేన= 
చేతితో; సృష్టం = తాక బడిన; అన్న ౦ హఅన్నము; విషవత్ = విషముతో నమా 

నముగ; దాహ=దాహము; శోఫడావాపు; స్వాప=ాసంజ్ఞా నాశము; నఖశా 
తాన్ గోళ్ళు రాలిపోవుటలను; కరోతి = చేయుచున్నది; త తచఅక్కడ; 
శ్యామా = గన్ధ(ప్రియంగు (అనన్త మూలము); ఇం(దగోవ = ఇం దగోవపురు 

గుల్యుసోమ= (జాహీ, ఉత్పలె ; నల్లకలువ వీటితో; లేపః = లేపము; 
కుర్యాత్ =వచేయవలయును. 

తౌత్మర్య్భము : విమ నహీతమైన అన్నము నుండియే, వేడిమైన ఆవిరి 
బయటకువచ్చీన, ఆ ఆవిరి, నెమలి కంఠమువ'లె కాంతి గలదిగా నుండును. ఈ 
వేడీ ఆవిరిలో విషము కలసీన్ పొగతో నమానముగ మూర్భాదులు సంభ 
వించుసు, ఈ మూర్భాది రోగములకు పూర వము చెప్పిన చికిత్సలే వేయ 
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వలెను. చేతితో సృ్పశింపబడిన అన్నము విషమువలె చాహోడులను కళ్ళించును, 
ఆడాహోదులకు గన పిరోజా, .ఇం|దగోవ పురుగులు,సరన్వతి ఆకులు ఈ మూడిం 

టిని, బాగుగ రుబ్బి, కల్కముచేసి, ఆకల్యుమును లేపము చేయవలెను, 

కోళిలోఖ : విషము కలిసిన అన్నమునుండి వచ్చు వాపష్పము వలన 
వ్యాధులు సంభవించును. ధూమవిధిలో చెప్పబడిన, మూర్చ, రక్తపిత్తము, 
అర్జితము మొ॥ ధూమ విధిలో ఇెప్పబోవు ఘృతములు, నస్యములు మొ; 
వాటితో చికిత్స చేయవలయును. విషూన్నమును తాకిన యొడల్క చావేదులు 
కల్గును. స్వాపః అనగ అచేతనత్వమని అర్థము, విష స్పర్శ వలన కలిగిన ఛావో 
దులలో 'సైనుచావారించిన కల్కమును లేపము చేయవలయును, శ్యామాకాగస్థ 

(పియంగుః, ఇన్ష్దిగోపః = భాస్వరః, క్రిమి విశేషః, సో మోజా[ జాహీ అని 
కలదు, 

మూ॥ అభ్యవ[హియమాణం త్రోోష్ట చిమిచిమాన్లర్వక్ష) ఉఊవా 
జివ్వోమూల గౌరవ వాను స్తంథ ద_న్సహార్ష లాలాః కరోతి రసాపళిజ్ఞానంచ, 
తత భూమోరక్షం ద_న్తకాప్టో క్షం కొర ! ఆమాశయ గతం "స్వీదమద 

మూశ్చా ఛర్జిః వై_వర్ణ్యాధ్యాన రోమవార్ష దాహోరుచి దృష్టి వ్యాదరఠౌకాస 
రోధాన్ బిందుభిశ్చాచయ మంగానాం కరోతి 2/1; 

(వతివదార్థము :  అభ్యవహియమాణంతు = వివమముతో కూడిన 

అన్నము భుజింపబడినదయి శే; ఓష్ట చిమిచిమవహైపెదవుల ౦కుందు చిమిచిమము, 

అ_న్తర్వ కృ 'దాపా=నోటిలో దచావాము; జివ్వోమూలగెరవ' == నాలుక 

యొక్క మొదట యందు గొరవము; హాను_స్తంభ=అంకిశర్ళ న్తఠధించుట; 

ద_న్త్సహార్ష్శ =ద_నహార్ష ను; లాలాః == జొల్లు కారుట; చచమరియు రసావడి' 

జ్ఞునండానాలుక యందు రన జ్ఞానము లేకుండుట, కరోతి = చేయుచున్నడఊో 

త|త=ఆక్క_డ; ధూ మో క్షం = విమ థధూమమువలన సంభవించిన వ్యాధులకు 

చెప్పబడిన; ద_న్తకాష్టోక్తం = దన్తకావ్స |ప్రకథణమున చెప్పబోవు; కోర్ము జా 

చికిత్స, చేయవలయును; ఆమాళయ గతం = విషముచే దుష్టకుయిన అన్నము 

ఆమాళయమును 'జెండినచో; స్వేద=ైచెముట; మద = మదము; మూళ్యా = 

మూర్చ; ఛర్జి=వాంతి; వై వర్ణ్యవవివర్ణత్వము; ఆథ్యాన =ఆధారినము; రోమ 

హర్ష =రోమ వార్ష ఆము; చా వాడాతాపము; అరుచి=నోటికి రుచి లేకుండుట; 

దృష్టి వ్భృాదయోపరోథభోన్ = నేత్రములు శెలియకుండుట,  ణీొమ్మడచుట 

అను నీ యుహ్మదవములను; బిందుఖిః =అ నేక నర్భములతో కూడిన మచ్చలతో; 

అంగావాోం వాశరీరావయవములలో ; ఆచయం=వృద్ధి ని; (వ్యా ప్తిని); కరోతి 

చేయుచున్నది. 

తాత్సరంయు ; విషము కలసిన ఆహారము వలన సంభవించు వికారము 

లకుచికిత్స. విషముకలసిన ఆహారమును నోటీలోపెట్టుకొనుటబులన, “ఫిదవ్యలలో 
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చిముచిమయను మంట; ముఖమునందు తాపము, జిహ్వాోమూలమునందు జడ 

త్వము,' హను స్తంభము, ద_న్తవార్ల ము, లాలాలజముయొక్ (సావము, నాలు 

కకు రసజ్ఞానము లేకుండుట, ఈ వికారలు కలను. వీటిశమనము కొజుకు ; 

ధూమవిధిని చెప్పబోవు ద న్హకావ చికిత్సలు చేయవలయును... . విషయు క్త 

దన్త కాష్టమునకు చికిత్స తరువాత చెప్పబడును. 

' ఆమాశళయ గతమైన విషాన్నమువలన కల్గు నువదవములు. విషములో' 
కలసిన అహారము, ఆమాశయమును పొందిన "వెంటనే. శరీరమునందు" చెమట, 

మదము, మూర్చ, వమనము, వివర్షత, కడుపవుబ్బరము,రోమహర్ష ము, తాపము, 

నోటికి రుచి లేకుండుట, నేత్రములకు, మనస్సునకు, వాటి [క్రియలలో పతి. 

బంధకము, శరీరములో నీటి బిందువులవల పొడలు వ్యాపించుట సంభవించును. 

కోలిలోఖ : విషముతో కూడిన అన్నమును తినుట వలన, "పెదవుల వె 

చిమచిమమని మంట బయలు చేరును. లవణ రసము నాలుకకు తెలియకుండును. 
అక్కడ ధూమమునందు చెప్పబడిన చికిత్స చేయవలయును. విషాన్నమునందు.. 
ధూమ పకరణములో చెప్పబడిన, నలదకుష్టాదులచేత నస్యాది చికిత్సలను, విన . 
సహితమైన ద స్తకాష్టముతో కల్గిన వికారములికు ,తరువాత చెప్పబోవు చికిత్స . 
లనుగూడ, ఇచట చేయవలయును. విపోన్నము ఆమాశయమును పొంది, 
స్వేదాదులను గలిగించును. దృష్టికీ, మనన్సుకు అవరోధమును కోలించును. 
జల బిందువులవలె మచ్చలను శరీరమంతయు. వ్యాపింప జేయును. 

సూ॥ తత మదన ఫలాలాబూ వింవీ కోశాతకీ ఫలై ౩ దధి మధుయు క 
మాళు వమనం దద్యాత్ | నిబ్బావాంబుభి ర్వా, తత; స్నీగ్గ శరీరం విశేచయేం, 

(తిఫలా, |తికటు, నాగపుష్ప, మధుక, బర్హి ణపర్జి , బృహతీ ద్వయ చూర్ణ త్ 
సింహ, వ్యా,ఘ, వృళకతరమద్వీపి మార్హార నృగాల మృగగోభానా మన్యతమ 
పిత్త సంయుక్తం నకే[దం పానమేష జీవనో నామాగదః పరం నర్వ విష 
షధమ, తస్మిన్ జీర్ణే శ్యామా వ్యోషాతి విషాసిజ్దేన వయసా ఘృతేన.వోవ న్తంభి 
తాం యవాగూం పాయయేశ్। వరణతాయాంచ తస్యాం (తికటుక సిద్దేనముద్గ 

ఆయి, అల అల ఇ ల nN యూ షణ, కించిల్లవణన, సనర్వి ఘు | మృదో్టదనం భోజయేత్ |; మధుక 
శిరీష చందనై _శ్చెనమాలిమ్చేత్ 1811 

(వతి వదార్థ ము ౩; తత దాని కొకు; . మదన ఫలడా|మంగకాయ; 
అలాబు=ాసొరకాయ; బింపీ=దొండ; కోశాతకీ = చేదువీర; ఫల ౩=వీటి ' 
పండ్లతో; దధి మధు-యు కం=ా పెరుగు తెనె జేర్చ;ఆకు = వెంటనే; వసునం=ా 
వమనౌవష.ధమును; దద్యాత్ = ఇవ్వవలయును: అథవాడాఅట్లు కాని యొడల; 
నిబ్బూవాంబుఖిః = అనుముల నీళ్ళతో (ధాన్యముల పొట్టుతో కూడిన నీళ్ళతో); 
వమనం దద్యాత్ =వమనౌవధము నివ్వవలయును; తతః=అటు పిమగాట; స్పీగ్ద 

శరీరండాష్నిగ్థ శరీరుణ్ణి, విరేచయేక్ =విశేచనమును చేయించవలెను; | తిఫలాడా 
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(తీఫలములు( కరక, తాని, ఉసిరికలు); (త్రికటుడాళుంఠి, పిప్పళ్ళు, మిరియాలు 
నాగపువ్ప == = నాగ కేసర పుష్పములు; మధుక అతి మధురము (ఇప్పు , బర్హ్జీ ద 

=గంధితగరము; పర్జీ ద్వయ=ముయా్యకుపొన్న, కోలపొన్న ; బృహతీ ద్వయ 
చూర్చంవాపెర్వ ములక, వాకుడు వీటి యొక్క చూర్ణ మును; సింపావాసి ంహాము 
యొక్క; వ్యా ఘ=పులియొక్క; వృక= తోడేలుయొక; తరతుడాసివంగియొ క్ర; 
బుక్ష=ైఎలుగు గొడ్డు యొక్క; ద్విపివచిజుత పులి యొక్క; మార్దార వాపి పిల్లీ 

యొక్క; సృగాల = నక్క యొక్క; మృగ జింక యొక్క; గోధానాం= 

ఉడుము మొ॥ వాటి యొక్క; అన్యతమ పి_త్తయు క్షండాపదియో నొక పంతుపు 
యొక్క పి త్రముతో కలిపి, సమో ద్రం == తేనెలో గూడ; పాశం డా (తాగవలి 
(యును; ఏమఃవఇది; జీవనో నామాజీవనమను పేరుగల; అగదః = అగదము; 
పరం =మిక్కిలి; సర్వవిమోమధమ్ =సమన్త _ విషములకిది యౌొషధము (పరం 
ఉత ష్టము; తసిగ్రిన్ జీర్నై నతి=ఈ జీవనాగదను జీర్ణమైన తరువాత; 
శ్థమా= ప్రియంగు (అన_న్హ న మూలము); వష = శుంఠి, పిప్పళ్ళు, మీరియ 

ములు; అతివిషా == అతీవిష, వీటితో; సిద్ధాం == సిద్దము చేయబడిన; పయసా == 
పాలతో; ఘృళతన=మఘ తముతో; ఉప స్తంభితాం=కలుపబడిన; యవాగూం = 

యవాగువును; పాయయేత్ =(తాగించవలయును; చ = మరియు; తస్యాం 

పరిణతాయాం=ఆ యవాగువు జీర్ణమైన తదుపరి; | తికటుక సిదైన= | తికటు 

ములో సిద్దము చేయబడిన; ముదయూ శే చేణ= పెసర కట్టుతో; కిం చిల్ల వణేన= 
కొర చెము "ఉప్పుతో; సనర్వి వే పణ = = నేతితో కూడిన; మృదుం = మె త్ర తగా 
నున్న; అన్నం అన్నమును; భో *బయేత్ =భు జింప చేయవలయును; చచమరియు; 
మధుక =అతి మధురము; శిరీషచాదిరినెన; చన్గనై *=చన్లనము వీటితో; వనం=ా 

వీనియొక్క_ శరీరమును; ఆలిమేత్ = లేపము చేయవలెను, పూయవలెను. 

తాత్ళర్భుయు : అవి శాంతించుటకు |మంగకాయ, చేదుసొర, దొండ 

కాయ, అడవి చేదువీర, వీటియొక్క ఫలముల చేత, తేనె, నెయ్యి కలిపి 
(తాగించి వెంటనే వమనము చేయించవలయును. ఇట్లు వమనము చేయించిన 

తరువాత, స్నేహకర్మ ద్వారా శరీరమును స్నిద్దముగ చేయించవలెను. తరు 
వాత విరేచనమును చేయించవలెను. (తిఫలములు (కోరక, తాని, ఉసిరికలు), 

|తికటుకములు (శుంఠి, పిప్పళ్ళు, మిరియములు), అతి మధురము, నాగ కేన 

రములు, (గంధి తగరము, ముయ్యాకు పొన్న. కోలపొన్న, “పెద్ద ములక, 
వాకుడు, ఈ ' (ద్రవ్యముల నన్నింటిని, సమభాగములు (గహించి, బాగుగా 

చూర్జించి, ఆ చూర్ణమును, సింవాము, పులి, తో డేలు, సివంగి, ఎలుగు: గొడ్డు, 

ఛిత పులి, పిల్లి, నక్క, జింక, ఉడుము, ఈజు జంతువులలో సనేదియోా నొక 

జంతువు యొక్క. పి పిత్తమున గాని, పిత్త రనమున గాని, కలిపి, అందులో తేనె 
జేర్చి సేవించవలయును. ఇది “జీవన” మను పేరుగల అగదము.... ఈ ఆగదము 

సమస్త స విషముళను నశింప భీయుటలో మిక్కిలి (్రైస్మమెన భాషధమని చెప్పబడినది, . 
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ఈ అగదము శరీరములో జీర్ణమైన తరువాత (పేంఖణము, శుంఠి, పివ్పృళ్ళు, 
మిరియములు, అతివిష, ఈ [దవ్యములలో సిద్దము గావించి, పాలు, తేన ఈ 

"రెంటితో మి|శమము చేసిన యవాగువును 'తాగించనలయును. ఈ యవాగువు 
జీర్ణమైన తరువాత, శుంఠి, పిప్పళ్ళు, మిరియములు, ఈ మూడును కలిపి 

పాకము చేయబడిన కొంచెము ఉప్పు, కొంచెము నెయ్యి. చేర్చబడిన పెసల 
కట్టుతో కూడిన, మెత్తగా నున్న అన్నమును తినిపించవలయును. ఆ విషముతో 
కూడిన మనువ్య శరీరము వైన యష్టిమధుకము, దిరిశెనపు విత్తులు, చన్దనము 

వీటిని మృదువుగా చూర్చించి, నీళ్ళు కలిపి, కల్కము చేసి, ఆకల్కుముతో 
'లేవము చేయవలెను, 

క౭ిలేల : అపి శాంతించుటకు, మదనఫలాదులనేత వమనోవధము: 

నివ్వవలెను, 

అలాబు, కటుకాలబు ఫలమ్ (చేదుసొర) యని అర్థము, 

కోశాతక్యాః = జాలిన్యాః ఫలమ్ (అడవి చేదువీర), నిష్పావః = శింలీ 
ధాన్య విశేషః (అనుములు). దానిని మధించి తీసిన జలము (ఆసవము), 
శ్యామా గస ప్రియంగు, తక్కినవి తాత్స ర్యాంళములు, 

మూ॥ పక్వాశయగత్రం తృడైావా మూర్చా రీసారాటోప తం (చేం దియ 

వికృతి బల్యభంళ, కార్య పాండుత్వొదరాగి జనయతి। తత నీలినీ ఫఠళయు 
_కేన సర్పిషా విరేచనం సమాతికంచ దూపీ. విషారిం దధ్నాపాయయేత్। దన్త 
కావ [పయు శ్తేతు, విషేకూర్చక విళరణ మౌషధ గన్దో రూకతా తాలు దస్త 
జిహో్వోష్ట మాంస శోఫళ్చ, తత్ర (పచ్భాయ ధాతకీ పుష్ప జాంబవాస్ట్రి 
వారీతకీ చూంర్దిః సకారై 9 స ప్పచృదకల్కేనవా|వతిసారణంకుర్యాత్ ! చాడిమ 
కరమర్ష భవ్యా[మాతక కోలబదర రస మౌ ద యుక్తం గండూవమ్ [అనేన జివ్వో 
ని-ర్రేఖన కబళ గండూమా వ్యాఖ్యాతాః। 

([వతివదార్థము ; పక్వాళయ గతం = విషము వక్యాశయమును చే8ి, 
తృట్ =దప్పిని, దాహ తాపమును, మదడామదమును, మూర్బా=మూర్శను, 
అతీసారనీళ్ళ ఏీరెచనమును, ఆటోవ == ఆధ్యానమును, తం ఛా = జాడ్య 
మును, ఇంద్రియ వికృతి = ఇర (ద్రియములయందువి-కారమును,బల| భంళ =జల 
నాళమును, కార్య = కృ శత్వమును, పాండుత్య= పాం డుభావమును, ఉదరాణీ మై 
ఉదరములను, జనయతిహకల్లించుచున్నది.త[త అక్కడ .నీలినీ ఫల యు శ్తేన= 
నీతి పండ్లతో కూడిన, సర్పేషూవనేతీతో, విశేచనం=విరేచనము (చేయించ 
వలెను.) చ=ామరియు, దూషీవిపారిః=దూపీ. విమ చికిత్సలో చెపృబడ్న, 
దూషీ విషారియను పేరుగల అగదమును, నమా&ికం = తేనెకలిపిన దానిని 
దధ్నా=ావెరుగుతో, పాయయేత్ = తాగించ వలెను. దన్త కావ (వయు ే ా 
సండ్లు తో ముపుల్ణిలలో (ప్రయోగించిన, విసేతు వావి మేయునందై. శే, కూర్చ కవిళర 
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ఆంశాకుంచిక శాలిపోవుటను, జోమధ గస్టః = విష జొవధముమయొక్కవాననను, 
రూక్షతా =రూకత్వము, తాలు వదవడలు, ద_న్త=ద నములు, జిహ్వా =నాలుక, 
ఓషవావెదవ్హి మాంస ద న్నమూల మాంసము వీటియందు, శోఫళ్చ్ళ=వాపునూ 

వచ్చును, తత == దానిని శాంతింప జేయుటకు, (వపచ్చాయ౫క' త్తితో కాట్లు 
చేసి, ధాతకీపుషు ఆ రెపువ్వు, జాంబవ = అల్ల నెరేడుతొోక్కు, హారీతకీ= 

హారీతకీ వీటియొక్క, చూరై్నః = చూర్ణ ములతో, సతాదై గ = తేనెకలిపి, 
అధవాడాఅట్లుకాని యెడల, స ప్తచ్చద కల్కేన=పడాకుల పొన్నకల్కముతో, 
[పతిసారణం కుర్యాత్ = తోమవలిను, దాడిమ ౫ దానిమగ్హ, కరమర్ష=ా 
వాక్కాయ, భచ్యా = భవ్యము, ఆ ్మమ=--మామిడి, ఆ|మాతక = అంబాళపు 

చెట్టు, కోేలః=ాశేగు, బదర గంగ నగు, పీట్టయొక్క,రనం రసమును, వద 

యుతమ్ =శే నెకలిపి, గండూవమ్ =పుక్కి_లి బట్టుటను, కుర్యాత్ =చెయవలెను, 
అనేన=ఈ చెప్పబడిన దీనితో, జివ్వానిన్లేఖన నాలుక గీచుట, కవలచపుక్కిలి 
బట్టి ఇటునటు కొదుల్చుటను, గండూష = పుక్కి-లివట్టుట, వ్యాఖ్యాతాః — 

వ్యాబ్యానము చేయబడినవి (వివరింప బడినవి). 

తాత్భ్రర్యూమయు : విషమయమెన ఆహారము వక్వాశయములో జేరి, 
దప్పిని, తాపమును, మదమును, మూర్భను, అతిసారమును, కడుపుబ్బరమును, 
జాడ్యమును, జ్ఞా నేం ద్రియములలో వికారమును, బలనాశమును, శరీరమునకు, 
పాండువును, కృశత్వమును ఉదరరొగములను కల్లించును. ఈ వికారముల నుప 
శమింప జేయుటకు నీలిపండ్ల కషాయములో ఘృతమును చేర్చి (తాగింవవలెను, 
విషారియను, అగదమును, తేనెకలిసి పరుగుతో కూడి (తాగింప వలయును: 

(పిప్పలోోధ్యా్యమకం మాంసీలో(ధమేలా నువర్చికా! కుటం నటంనత౦ కష్టం 
యష్టీ చందన్నగైరికమ్ ! దూషీ. విపారిర్నా మా౭యం నచాన్య|తాపి వార్య'కె॥) 
ఇధియేదూపారి అగదమని చెప్పబడుచున్నది. 

పండ్లు శోముకోను పుల్ల విషలిప్త్రమైన యొడల కూర్చకము నందలి 
భాగములు విడివిడిగా రాలిపోవును. జొషధముయొక్కా వాసన ఆ పుల్లనుండి 
వచ్చును.ఆపుల్ల రూత్షముగలదిగనగును, అట్టిద న్లకా పృములతోద_న్లములినుతోమిన 
'యెడఅతాలువులలో, దస్తములలో నాలుకలో, "పెడవులవై , దంతమాంసములలో 
వాపువచ్చును. ఈ వికారములను ళమింప జేయుటకు, దన్తమాంనముకై 
శ న్ర్రముతో గాట్లు వేయవలెను. థాతకీ పుష్పములు, నేరేడు గింజలు, వారీ 
తకీ వీట్ల్టతో గాని, ఏడాకులచెట్ల కల్కముతోగాని ద_న్లములను తోమవలెన్కు 

తరువాత దాడిమము, వాక్కాయ, భవ్యము, రేగు, గంగ'ేగు వపండ్ర యొక్క 
రసమును, తేశెతో కలిపి, గండూవషమును, చేయింపవలయును. ఈ చెప్పబడిన 
(పకరణముతో జిహ్య్వా=నినేఖనము, కవలము, గండూషము వ్యాఖ్యానింప 
బడినది, 
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గంథూవ్షము : నోటిలో నుంచిన |[దవము అటు నిటు క్షదుల్చుటకు వీలు 

ఫడదు. దినిని గండూషమందురు. (నోటినిండా కషాయముండును. 

కనలము : నోటిలో నుంచిన కపాయమును ఇటు నటు కదల్ప వచ్చును. 

ఫోలిలోఖ : _ పక్వాశయగతమైన విషాన్నము దప్పి మొ! వానిని క్షల్లిం 

చును; తచ్భాంతి కొకు నీలి పండ్లను కషాయము చేసి, నెయిన్టి కలిపి, విశే 

చనము చేయింవ వలెను. దూషీ విష చికిత్సలో చెప్పబడు దూషీ విపారియమ 

చీరుగల అగదమును తేనె కలిపి, పెరుగుతో చేర్చి (తాగింపవలయును. (పతి 

సారణం అనగా నోటిలో నుండు శైవ నిశ్శషముగ నళించిపోవు వరకు నీటిలో 

జొషధము నుంచుకొనుట అని యర్థము, కరమర్దమ్ క రామ్లుమ్, వాక్కాయ, 

ఆ[మాతకంచపితనకమ్, అంబాళపు చెట్టు,నాలుక గీచుకొను పుల్ల కు విషమును 

పూసిన, ద్నన్త కాష్టృమునకు చెప్పిన లక్షణము లేర్పడును. వాటి చికిత్సలు, 

దన్త కాష్ట్రమునకు చెప్పినను చేయవలెను. తాంబూ లాదులను మాత్రము నోటిలో 

నుంచుకొన వచ్చును, 

_ మూ॥ అంజన (పయుక్తే ౬ (శుదూషికోవ దేహ రాగ వేదనా దృష్టి 

వ్మిభమా భవన్న్యా న్యంచ। తత సర్పిష్పానం యోజ్యం | కశ్చన పయసా 

స్తకృత్వః పిప్పలిర్భావయేత్. తతన్తత్కల్కేన | సర్పిద్విపక్వం సేగత్ర తర్చ 

ణమ్. కపిత్ధ "మేష శ్ఫంగీ భల్లాతకా నాం పుమెర్వరణ నిర్యాసెన వాంజనం 

బృహతీ, శిరీవవీజ (పపౌండరీక నాగబలా చూర్ణం స _వకృతో్యో మధునా భావ 

యేత్ |! తచ్చ [సోతో౬౦జన సువర్ణ చూర్ణ యుక్త మంజనం 'దేయమ్ | నన్య 

ధూమ |[పయు శే, శిరోరుక్కఫా [సావ ఖేభో రుధిరాగమన మిందియ 
వైకృతంచ। త్మతాతి విషాశ్వేతా కాకమాచీ  మదయనన్తికా కల్కే &ర 
సిద్ధం | సర్పిర్న స్యే పానేచ విదధ్యాత్ ॥ 460 

(వతివదార్థము : అంజన [పయుక్త = విషము కలిసిన అంజనము 

(కాటుక); అశుడాకన్నీ టిని; దూపికాడాక్రంటికి పుశిని; ఉపదేహా = కాటుక 
కంటిలో పూసినట్టుండును: రాగ = ఎబుపును; వేదనా = జాధను, దృష్టి 
విభమాః = చూచుటలో (భాంతి, మిధ్యాదృష్టిని, చచమరియు, ఆన్థ్యం = 

(గుడ్డితనమును, భవ న్సి-కల్లుచున్న, తత = అదిశాంతించుటకు, సర్ప్వ్పిష్బూనం 

యోజ్యమ = నేతిని |తాగింవవలెను, శృశళేన పయసా = కాచినపాలతొ, 
పిప్పలీః=పిప్పళ్ళు, స ప్తకృత్వః =ాయేడు పర్యాయములు, భావయేత్ భావన 
చేయవలయును, తతః=అటు తరువాత, తత్కల్కేన=ఆ యేడుమార్లు భావన 
చేసిన పిప్పళ్ళను కల్కముచేసి, ఆకల్కముతో, నర్చిః = నెయ్యి, “విపక్వం = 
పక్వము చేయబడిన దానిని, 'న్యేతతర్పణమ్ = నే్నేతములకు తర్పణము చేయ 
వలెను, కపిత్ధ్ర మెషళ్ళంగీ భల్లాతకా నాం = వెలగ, 'మేమళ్చంగి, జీడి, ఈ 

మూడింటి యొక్క, పుమ్చెః =పువ్వులతో, ఆధవా వ అట్టు కాని యొడల, 
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వరణనిర్యాసెన = ఉలిమిరి చెట్టుయొక్క బంకతో, అంజనం=అంజనమును వేయ 
వలెను, బృహతీ =ములక చెట్టు,(వాకుడుచెట్టు ) శిరీవ వీజ = దిరిశెనవిత్తులు, | పపౌండ 
రీక-పపౌండరిక్రము (సుగంధి దవ్యము), నాగబలా = నాగబల వీటిరయయొక్క., 
చూర్ణం డాచూర్లమును, మధునా = తేనెతో, స పృకృఠంః=పడుమారులు, భావ 
యేతీ = భావనచేయవలను.తచ్చ = దానిని, | సోతో=౭ం౦జన వా తెలుపు సురారి, 

సువర్ణ చూర్ణయు క్తమ్ =నువర్ణ చూర్ద మును కలిపిన దానిని, అంజనం = అంజన 
మును, దేయమ్ =-ఇవ్వవలెను (వేయవలెను), నస్యధూమ (వయు_క్తే = నస్యము 
సందు, ధూమమునం౦దు విషము కలపిన యొడల, శిరోరుక = తలనొప్పి, కఫా 

|సావః--క ఫము యెక్క (సావము, ఖేభ్యః = సోరు, ముక్కు, కండ్లు, చెవులు 

మొ॥ (ఫ్రోతో మార్గముల నుండి, రుథిరాగమనం = రక్త(సావము, చా 
మరియు, ఇం|దియవై కృతం = ఇం(దియ వికృతి యేర్చుడును, త తఅట్టి 
పరిస్థితిలో (తచ్చాంతి కొఅకు), అతివిషా = అకివివ, 'శ్వతా విను. కాంత 
యొక్క కెల్ల నిపువ్వులు, కాకమాచి,.మదయ న్రికా =మ ల్లెవీటి యొక్క, కల్క-వ 
కల్కము వేసిన, తీరసిద్దం = పాలనుండి సిద్దము చేయబడిన, సర్ప్చిః == నెయ్యి, 
నస్యె=నన్యమునందు, చమరియు, పానే = పానమునందు, విదధ్యాత్ = 
ఇవ్వవలయును, , 

తాత్భర్య్భము ; కండ్రలో "పెట్టు కాటుకలో విషము కలిపిన యొడల, 
కంటికి నీరు వచ్చును. పుశి వచ్చును. కాటుక కండ్ల కు పూసినట్టుండి, "రప్పలు 
తెరచుటకు కష్ట్రుగా నుండును. మంట యుండుగు. కన్నులు ఎజ్జగా నగును. 
మిథ్యాద్భష్టి, లేకున్న గుడ్డితనము సంభవించును, ఈ ఉప దవములు శాంతించు 
టకు ఘృతపానము చేయించవలయును. వేడి పాలలో పిప్పళ్ళను భావన చేసి, 
ఒక దినమైన తరువాత వాటిని యెండించి, మరల వేడి పాలలో భావన చేయ 

. వలెను. ఇట్లు ఏడు పర్యాయములు భావన చేసి, ఆ పిస్పళ్ళను కల్కము చేసి, 
నేతిలో ఆ కల్కు మును పాకముచేసి, దానితో కండ్లకు తర్పణము చేయవలెను, 
వెలగపండు, మెషళ్ళంగి, జీడి ఈ చెట్ల యొక్క పూలచేత, లేక ఉలిమిరి చెట్టు 
యొక్క బంకచేత గాని, కన్నుల కంజనమునిడవలెను. ' వాకుడు,దిరిశెన గింజలు, 
[పపౌండరికమను నుగంధ ద్రవ్యము, నాగబలా ఏటియొక్క చూర్ణ మును, 

_ కెనిలో వడు పర్యాయములు భావన చెసి, అటు పిమ్మట ఆ భావన చేసిన 
చూర్ణ ములో లెల్ల సుర్మాను, సువర్ణ చూర్గ మును కలిపి, అంజన మిడవలను. 

నస్యమున కుపయోగించు జొవధములో గాని, ధూమము వేయు (దవ్యములో 
గాని కలిపిన విషము వలన తలనొప్పి, నోటినుండి కఫము (సవించుట, [(సోతో 
మార్గములై న నోరు, చెవులు, ముక్కులు, కండ్లు వీటినుండి రక్తము కారును. 
ఇంద్రియములకు వికృతి ఏర్పడును. వీటిని శాంతింప జేయుటకు, అతివిషా, 
విష్ణు కాంతము యొక తెల్లని పువ్వులు, కాకమా చీ పత్రములు, మలై ఆకులు 

కఇబిటిని కల్కము చేసి ఆ కల్కమును పాలతో తయారు చేసిన నేతితో సిద్ధము 
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చేసి, నస్యమునందు, పాకము నందునూ ఉపళోగింపవలెను. 

“తీరసిద్ధం సర్పిః” ఇట్లు గూడ అర్థమును చెప్పవచ్చును. కల్కమును 

చేసి, పాలలో ఘృతమును సిద్ధము చేయవలెను. అట్లు కాని పక్షమున, పాల 

నుండి [క్రమముగా ఘృతమును సిద్ధము చేసికొని ఆ ఘృతములో ఉపర్యు కృ 

కల్కమును జేర్చి పక్వము చేయవలెను. 

కొళిలేోఖ : అంజనములో కలిపిన విషము వలన కంటికి నీకు పుశి 

వచ్చును. ఉపశేవా మనగా దూషికా “పుసీ” యని అర్థము. మూలకామడు 

ఉపదేవా, దూషిక అను శెండు పదముల నుపయోగించిను. వ్యాఖ్యానమునకు, 

మూలమునకు, ఇచట దై పవిధ్యముగా నున్నది. దృష్టి విషమః దర్శన (థాంతిః 

అసత్య దర్శనమ్. అందుకే మిథ్యా దృష్టియని అర్థము చెప్పితిని. 

మూ॥ అభ్యంగ [ప్రయు క్తేత్వగ్గావా స్వేద పాక సోటా వదరణాని 
తత శీతాంబు పరిషి కృన్యచన్దన తగరోశీర, కుష్ట, వేణు ప్యతికామృత, సోమ 
వల్లీ శ్వేశా పద్మకాలేయ క్రై రను లేపనమ్. ఏతా న్యేవచ నకళ్దరసగోమూ (తాణి 
పానం, గిరికర్టి కా, శ్వేతమూల, (పియంగు శారివా మధుక సర్పసుగంధా 

మృగో ర్వారుకతక మూలానీ శేలుక్వాథ భిష్టాని (ప్రలేపః | అనే నోద్వర్పన 
ఘర్షణ పరిషేకాను లేపన భూవణ, యానళశయ్యా _న్తరణ వస్త్ర కవచ పాద 

కోతాాద పీలా వ్యాఖ్యాతాః 14లి॥ 

(వతీవదాల్స్యు ; అభ్యంగ (ప్రయు_క్షేజ తై లాభ్యంగమునకు, విషము 

ప్రయోగించిన యొడల, త్వగ్గావాడచర్య్మము మండును; స్ఫోట = మచ్చలు 
(పొక్కును) వచ్చును; అవదరణాని==చరగిమునందు పగుళ్ళను; కుర్యాత్ = 
చేయును తత్ర= మై నుదోవారిం చిన వ్యాధుల కుపశమనము; శీతాంబు పరిషి 
కృన్యవాచల్ల నీటితో తడిసిన వానికి; చన్లనాచన్లనము; తగర = తగరము; 

ఉళీర =వట్టి వేళ్ళు; కుష్టషచెంగల్వ కోష్టు; వేణు పతికా= వెదురాకు; అమృళా= 
తీప్పతీగ; సోమవల్లీ =సోములత; శ్వేతా అపరాజిత; పద్భ్ధ=ాకచులము (వద్మపు 
చెట్టు); కాలేయకై ౩=గోపీచన్లనములచేత (పచ్చ చందనము); అను లేపనం 
మెయిపూత పూయవలెను; పతాన్యేవచ జా మరియు ఈ (ద్రవ్యములచే; సకపిత్ల 

రస = వెలగ పండు రనముతో కూడ; గో మూతాణి = గోమూ తములను; 
పానంఊపోనము చేయవలెను; గిరికర్టి కా =ావిషు[ కాంతా (శ్వేతా); శ్వేత 

మూల = శ్వేత మూలము (వునర్నువ); (పియంగు == |సేంఖణము; గారిబా= 

సుగంధిపాొల; మధుక=అతిమధురము; నర్పసుగంధా=సర్పగంధ; మృగ ర్వా 

రుక్రజుపినపామర (బుడమ); కతక జచిళ్ళగింజ (ఇండుపు కాయ; మూలాని=ా 
మొదళ్ళను (వేళ్ళను); శేలు క్వాథ పిష్టాని = విరిగి చెట్టు యొక్క 
క్వాథములో నూరి; |పలేపః౯ == లేపము; కుర్యాత్ = చేయవలయును; 
జనేన జు వైనుదవారించిన లేపముతో; ఉద్వర్హన = నలుగు పెట్టుట; 
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ఘర్ష ణహపూసికొనుట (రుద్దుట,) పరిషేకడాస్నానము, అనులేపన = లేపము, 
భూషణ హఅలంకారములు (ఆభరణములు), యానడయానము, శయ్యాా=పడక, 

ఆ _న్తరణవన్త్ర దా కంబళి, కవచవాదున్తులు, రధై-రథము, పొదుక = పావుకోళ్ళు 

ఉపానవహాడాచెప్బులు, పాదపీళాః = పాదపీఠములు (ఆసనము), వ్యాఖ్యాతాః=ై 

వ్యాఖ్యానింపబడినవి, (విపు లీక రింప బడినవి ) 

తాత్సృర్యమయు : అభ్థంగమునకు ఉపయోగించు _తెలములో విషము 
కలిపిన యెడల చర్మములో మంట వచ్చును. చెమటలు 'పోయును. చర్మము 
"నందు పాక మేర్చడును. మరియు చర్మమునందంటత మచ్చలు, పగుళు 
బారుట యేర్చడును. ఈ ఉప దవములు శాంతించుటకు చల్లనీటిలో స్నానము 
చేసి చందనము, (గంధి తగరము, వట్టివెళ్ళు, చెంగల్వ కోష్టు, వెదురాకులు, 
తిప్పతీగ, సోమలత, విష్ణు[కాంతయొక్క_ శెల్లని పూలు, పద్మను, గోపీ, 
చందనము, ఈ [దవ్యములను దంచి చూర్చించి ' నీళ్ళతోనూరి లేపముగా చేసి 
శరీరమునకు పూయవలెను. వెవ ఉదాహరించిన ద్రవ్యములనే చూర్ధించి ఆ 
చూర్ణమును వెలగపండురసములోగాని, గోమూతములోగాని కలిపి తాగింప 
వలెను. విష్ణు (కాంతయొక్క- తెల్లని పూలు (పునర్నవ), శ్వేతమూలమ్ము, 
_చుంఖణము, నుగంధిపాల, అతిమధురము, సర్పగంధ, పిన్న పాపర్క 

చిల్లగింజ, _ వీనియొక్క్మ వేళ్ళను చూర్చించి విరిగిచెట్టుయొక్క కపాయ. 
ముతో నూరి, ముద్దచేసి, శరీరమువై న లేవనము చేయవలె్సుు. ఈ విధముగా 
నలుగు పెట్టుకొనుట, శరీరమునె రుద్దుట, స్నానము, మైపూత, ఆభరణ, 

ములు, యానములు, పడకలు, పరచుకొను వస్త్రములు, ధరించు దుస్తులు, 

ధరించు పావుకోళ్ళు మరియు పాద రక్షలు, కూర్చుండు ఆసనములు వీటన్నిం. 
టిని గురించి విపులముగా వాఖ్యాానించడ మైనది. 

కోలిలోఖు ; అభ్యాంగమునందు విషము కలిసినయెడల -చర్శ్మమునందు 

మంట, చర్మము పగులుట మొ॥ నుష్మదవములు సంభవించును. వీటిని శాంతి 

పరచుటకు చల్లనీటి స్నానము చేసిన తరువాత, చందనాదులచేత- శరీ రమునకు 
లేపము చేయవలెను. వేణుప తి కా యనగా హీింగు ప్యతికా యని అర్థము. 

సోమవళ్లీ యనగ (బాహా యని అర్థము. కాలేయక మనగ గోపీ చందన మని. 

అర్థము. శ్వేతమూలం అనగా పునర్న వాయని అర్ధము (తెల్ల గలి ఇస్సు, నర 
నుగంఛా యనగ నాగద (నాగజెముడు) మని అర్థము. పాదుకా .యనగా : 

క[రచె చేయబడినవి యని అర్థము. ఉపానహా అనగా చర్మముతో చేయబడిన 

చెప్పులు అని అర్థము. యానం అనగ రథాదుల యందు చేయు [ప్రయాణము 
అని అర్థము. 

మూ॥ విశేషత స్వ్వాభరణ కృతే వికాశే౭.శ్వగంధాపామార్గ కిణహీ ఖదిర: 
శిరీషక్ర లె లై ఫాగొపిత్త త్త యు 3ః (పదేహః పాదపీఠ కృతే శ్లేష్యాతకా సర్పనుగంధా 
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(మకల్కో. మధు యుక్తః ఛ్యత [ప్రయు శే వేదనా స్ఫ్పోటనాం ఊ|ప్రపాకా నాం 
పక్వ జాంబవ (పకాశానాం (వాదుర్భావః. తత మధుక పాటలా క ఇేరుక 

లో ఛాంజన, కుష్ట సర్పసుగంధా ఖదిర, శిరీష కలై శ సర్వగా[త (పచేవహాః 

అనేన చామర వ్యజనే వ్యాఖ్యాత. 

(వతీవదార్థము : విశేషతన్తు = విశేషముగనై తే, ఆభరణక్ళతే=విష 
ములో కలిపిన ఆభరణముల వలన కలిగిన, వికారే=వికారమునందు, అశ్వ 

గంధాడాచెన్నేరు గడ్డలు, అపామార్గ = ఉత్తనేణు, కిణహీడాకొడిశెపాల, 
ఖదిరా=చం[డ, శిరీపొ = దిరిసెన పవీటియొక్క, కల్కై$=కల్కములతో, 
గోపి త్తయుక్తెః=గోరోచనము కలిపి వీటితో, |పచేవాః= లేపనముచేయ వలెను. 
పాదపీఠక్ళ ₹ కూర్చుండు ఆసనమువిషముతోగూడి సంభవించు, వికా రే=వికా 
రమునందు, శ్రేప్మూాతకావావిరుగుడు, _ సర్పసుగంధావెనర్పగంధా వీటియొక్క, 
కల్కః =కల్కము, మధు యుక్తఃతేనె కలిపినది, [పచేహః = లేపము చేయ 
వలెను; ఛ(త|పయు క్తే=గొడుగు విషసంబంధముక ల్లియున్న యెడ, వి[పపాకానాం 

త్వరగా పక్వమగునట్టి,పక్వజాంబవ [పకాళనాం పండిన నేరేడు పండుయొక్క 
సమానమైన రంగుగల, స్ఫోటానాం =మచ్చలయొక్క, (పాదుర్భావ =|పాదు 

ర్భావము, జాయళే =కల్లుచున్నది, త|త్ర=ఆ యుప|దవములో, మధుకా=మధు 
యష్టి, పాటలా=పాదిరి, కేరుకా = భ|[దము స్పలు, లో|ధ = లొద్దుగ, 
అంజన=ాచదారువారి[దా, కుష్టచెంగల్వకోమ్లు, నర్పనుగంధా == సర్పగంధ, 
ఖదిరడచం[డ, శిరీషడాదిరిశెన వీటియొక్క, కలె? = కల్కములతో, సర్వ 
గా(త-[పదేవాః=నమ_స్త శరీరము నందులేపము చేయవలెను, అనేన=ఇట్లు 
చెప్పుట చేత, చామర వ్యజ నేాగొడుగు, విసనక్యర ఈ రెండును,వ్యాఖ్యా తే= 
చెప్పబడినవి, 

తాత్సర్యూయు : విశేషముగ  విషమువేత తాపిన ఆభరణముల వలన 

సంభవించు ఉప్మదవమునందు "శన్నేరు గడ్డలు, ఉ త్రరేణు, కొడిశెపాల, 

చండ, దిరిశెనపు గింజలు, వీటిని సమభాగములుగ |గహించి, దంచి, చూర్చించి, 

దానిలో గోరోచనము, నీళ్ళును కలిపి, లేపముగా తయారుచేసి, శరీరము 

నందు లేపము చేయవలెను, 

కూర్చుండు ఆసనములందు విషము చేర్చిన యెడల విరిగి, సర్పగంధ 
వీటియొక్క పట్టను తీసికొని ఎండ బెట్టి, చూర్మించి, నీటితో నూరి, లేపము చేసి, 
ఆ లేపమునందు తేనె కలిపి పూయవలెను. గొడుగు విషలి ప్తమెన యెడల 
పండిన నేశేడుపండువలె సమానమైన రంగుగల వెంటనే పాకమునకు వచ్చు 

మచ్చలు శరీరమునందు పుట్టును. ఆ మచ్చలు నశించిపోవుటకు మధుయపష్టి, 

పాదిరి, భ| దము సలు, లొద్దుగ, చారువారి (చా, నర్పగంధా, చండ, శిరీషము 

వీటిని సమానములుగా (గ్రహించి చూర్చించి, నీటిలో కల్కముచేసి, శరీరమందం 
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తటను లేపము చేయవలెను. గొడుగును గురించి చెప్పినందున విసనక్మరలను 

గురించి గూడా చెప్పిన మైనది. 

క౭లోఖ : ఆభరణములలో తాపిన విషము వలన నంభవించు యుప దవము 

నందు విశేషముగా గోరోచనము కలుపబడిన అశ్వుగంధాది కల్కముతో లేవము 
చేయవలెను, కిణిహీ యనగా కొడినిపాల అని అర్ధము* _ విషలి ప్రమైన పాద 

పీఠము వలన యేర్పడిన వికారమునందు శ్రనె కలిపిన విరిగి చెట్టు యొక్క మొ! 
వాని క ల్కముతో లేవము చేయవలెను. వ్యజనం అనగా విసనక [ర యని 

అర్థము. 

మూ॥ కిరోభ్యంగ [ప్రయుక్త కిరోవేదనా (గంధి జన్మ కేళచ్యవనం చ॥ 

త(తశ్యామాపాలింది తండులీయక చూర్ణ ఘృతర్ణ పి_త్తెః సుభావితయా కృష్ట 

మృచదా ప లేపః | గోమయ మాలతీ మూషిక కర్ణన్య తమ రసో వాగార 

ధూ మోవా శ్లేష్మాతక త్వకాటలా శిరీష మధుక హరి_దా ద్వయె రజాతీ రా 

లోడితె పరిషేకః | అనేన శిరఃస్నానోదక కంకత। స్రగుష్టిషో వ్యాఖ్యా అా8॥149। 

(వతివదార్థము : _ శిరోభ్యంగ [పయు _క్తే=అభ్యంగ కాలమందు తలకు 
పూసికొను తై లమునందు విషము కలిపిన యెడల, "వేదనా = తలలో చాధ, 

గని జని = [(గంథులు పుట్టుట, చవమరియు, "కేళచ్యవనం = వెం. డుకలూడి 

పోవుట (జరుగును), తత = ౫ సుదాహరించిన యుప దవమునందు, ఇమా = 

శతెగడ, పాలిస్టీ= తెల్ల తెగడ, తండులీయక =చిరివేళ్ళు, (వీటి చూర్ణ మును) 

ఘృత నేతితో, బువకపిత్తెః = ఎలుగుగొడ్డు పిత్తములతొ, సుభావిత వడు 

పర్యాయములు, భావన చేసి, |పలేవః = లేపము చేయవలెను, గోమయ౫ా 

ఆవుపేడ, మాలతీ=మాలతీ (జాజి) పుష్పములు, మూషిక నీ = ఎలుక చెవి 

యాకు, వీటిలో, అన్యతమకల్క_ః చాపదియా నొకదాని కల్కము, వా = లేక, 

రసః=స్వరస మో, వాడాలేక, అగారధూమః = గృ హధూమము (కరిధూపము 
తో, [పలేపః= లేపము చేయవలెను. అధవా హఅట్టుకా నియెడల, శ్లేప్యాతక త్వక్ ) 

=విరిగి చెట్టు పట్ట, పాటలా =కలిగొట్టు, శిరీష =దిరిశెన, మధుక వఅతిమధు 

రము, వార్మిదా ద్వశ్హెః=ాపనుపు, (మాని పసుపు వీటిచేత, _అజాక్షీరాల్లో 
డితె += మేక పాలచేత చిలుకబడి తయారు గావింపబడిన వాటిచేత, పరిషేకః 

స్నానము, అనేనైఈ (పకరణముచేత, శిరాస్నాన న్నపనోదకడాశిరో 
స్నానము యొక్క- జలము, కంకతక=దువ్వెన, (నక =ామాలలు, ఉప్పీషాడా 
తలపాగ (ఉ త్తరీయము) కూడ, వ్యాఖ్యాతాః =వివరింపబడినవి, 

తౌల్ఫుర్య్రంయు వ అభ్యం గకా లమునందు తలకు పూాసికొను 3 లములో 

విషము కలిసిన యెడల తలనొప్పి,తలళో (గన్హులు పుట్టుట, తలలోని వెం|టుక- 

లూడిపోవుటయు సంభవించును, ఈ యుప[దవములందు శెగడ, తెల్ల తెగడ, 

చి రి వేళ్లు వీటిని చూర్ణించి, ఆ చూర్మమును, నేతితో ఎలుగు గొడ్డు పి త్తముతో 
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ఏడు పర్యాయములు భావన చేసి, తలకు పట్టు వేయవలయును. లేనియెడల 
నల్ల మట్టితో పట్టు చేయవలయును. ఆవుపేడ, జాతీ పతములు, ఎలుకచెవి 
ఆకు, వీటిలో ఏ ఒక దాని కల్కముతోగాని, న్వరనముతోగాని,క రిధూపముతో 
గాని లేవము చేయవలెను. అట్ల వీలుగాని పతమున విరిగి చెట్టుపట్ట, కలిగెట్టు, 
అతిమధురము, వారి (దాద్వయము, దిరిశన ఈ [ద్రవ్యములను చూర్జించి, మేక 
పాలలో వేసి చిలికి, వడియగట్టి, ఆ పాలతో స్నానము చేయించవలెను. ఈ 
కిరోభరంగ (పకరణముచేత, శిరస్నానమున కుపయోగించు జలము, దువ్వెన, 
మాలలు, ఉ_త్తరీయములు, తలపాగలు గూడ వివరింపబడినవి. 

కోలిలోఖ : శిరోభ్యంగములో నుపయోగించు శైలము నందు విషము 
కలిపీనయెడల శిరస్సునందు వేదనాదులు పుట్టును. తచ్చాంతి.కై తెగడ మొ! 
వాటియొక్క_ చూర్ణము చేత నేయి, ఎలుగుబంటి పి త్తమును చేర్చి, వడు 
పరా శియములు భావనచేసిన నల్ల మట్టిని శిరన్సులో పూయవలిను, శ్యామా= 
(ప్రియంగుః, పాలిన్టీ=| తివృతా అని అర్ధము, శిరోభ్యంగ విషముతో కలిపి 
కిరస్నానోదకము మొ॥ విషములుగూడ వివరింప బడినవి, కంకతం కాష్టాది 
మయం బహుద స్తం కేళ కేశ సంయమనమ్ వదు వ్వెన అని అర్థము; ఉప్మీషః=ా 
కేశబన్ద పట్టకః =రుమాలు అని అర్థము. 

నూ॥ కర్షపూరణ (పయు కే శోఫళూల పాకాః డో|తవై. గుణ్యంచ 
త్మ బహుప( తా స్వరసో ఘృత తొద సంయు క్షః (వతిపూరణం సోమ వల్క 
రసోవా నుశీతః, ముఖాలేవ (పయు శ్తే ముఖశ్యావతా పదగ్షికంట కాభవ న్య 
భ్యంగజాళ్చ వికారాః తత మధుక పయస్యా బంధు జీవక భంజీ పునర్నవ 
చన్షనై_ః సఘృశై_ శ్రైపో, మధు నర్చిషీ పానమ్, సవిష పుప్పా|[ఘాణాచ్చిరో 
వ్యధా _సా(శున్మేతత్వం గన్దాజ్ఞానంచ, త[తాన_న్లరోకో విథిర్బా ప్పోదిత 
"శ్చతి॥ D4 

(వతివదార్థిము : కర్ణపూరణ |వపయు క్రే=చెవిలో వేయు నూనెలో 
విషము కలిపిన యొడల, కోఫళూల పాక్కాఃడావాపు, శూల, కోర్లషాకములు, 
శోతవై. గుణ్యంచ మరియు చెవులలో 'వినబడక పోవుటయు జరుగును, తత 
ఇందుకొఅకు, బహుపష్మత న్వరసః ==బిల్వము, సెద్దములక, సెలములక్ర,నుదర్శ 
నము వీటియొక్క. న్వరసము, నెయ్యి, తేనె వీటితో కలిపి చెవులలో వేసి నింప 
వలను, అథవా=లఅట్టు కాని పక్షమున, సోమవల్కరనః వగుమ్యడి శేకుయొక్క 
రసము, సుశీతః = మిక్కిలి చల్లనై నది, (పతి పూరణం = చెవిలో వేయ 
వలయును. ముఖా లేప (పయుక్తే = ముఖమువైన లేపములు చేయుట కుప 
'యయోగించు (దవ్యములలో విషము కలిపిన యెడల, ముఖశ్యావతా=ముఖ ము 
మైన నలుపురంగు వచ్చును. (ముఖము నల్లగ నగును). చడామరియు, పదు 
శంటకాః=ముఖముచె కురుపులు పుట్టును, చవమరియు, అభ్యంగజాః = 
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విషూభరంగము వలన సంభవించిన ,వికారాః హపవికారములుగూ డ ఉత్పన్న మగును, 

త త్రడాదీనికొరకు, మధుక =యష్టి మధుకము, పయస్యా = 'నల గుమ్ముడు, బన్ను 

జీవక మంకెన, భంజీ= గంటుభారంగి, వునర్న వ= తెల్ల గలిజేరు, చస్టనై = 

చన్షనము మొ॥ వాటితో, నఘృతె 8 నేతితో కలివి, “లేవ == లేపము "చేయ 

వేను, చడామరియు, మధువ-తేనె, సర్పిషీపానమ్ = నేతిని కలిపి (తాగింప 

వలెను, సవివ పుపూ'ఘాణాత్ విషము చల్లిన పుష్పములను వాసనచూచుట 

వలన, శిరోవ్యధాహతలనొప్పి. సా|శునేతత్వం=నీటితో కూడిన కన్నులు 
(కండ్లలో నీళ్లు తిరుగుట), చ=మరియు, గన్టాజ్ఞానం = వాసన తెలియక పోవుటయు 

జరుగును, తత దీనికొరకు, అన నరో రః = తరువాత చెప్పబడిన ముఖా లేప 

విష వికారము యొక్క, విధిః= క్రియా క్రమము, చ=ైమరియు, బాప్యోదితః 

చెప్పబడిన విషాన్న 'బాప్ప చికిత్స, కుర్యాత్ = చేయవలయును, ఇతి = అని. 

తాత్ఫ్ర్ యు * చెవిలో వేయు నూనెలు (దవపచదార్గములు మొ॥వాటిలో 

విషము కలిపిన యొడల చెవులలో వాపు, పోటు, పాకము యేర్చడును, 

చెవుడుగూడ వచ్చును. ఈ చాధలను నివారించుటకు బిల్వము, పెద్ద ములక, 

నేలములక, సుదర్శనము మొ॥ వాటిని, పచ్చిగా నున్నపుడు విధి |పకారము 
సం|గహించి ఫీటిలో . ఏదేని ఒక (దవ్యముయొక స్వరసములో అసమాన 

భాగముగా తేనె నెయ్యి కలిపి కర్హమును నింప వలయును. లేక చల్లగా నున్న 

గుమ్మడి కేకుయొక్క స్వరసముళో క ర్షపూరణమును చేయవలయును, 

ముఖమ్మువెన వేసుకొను పౌడర్లు మలాములు మొ[విషజుష్టము లై ననపుడు 
ముఖము నల్ల బడును.ముఖమువె కురుపులువచ్చును.విపాభ్యం గనమునందు సంభ 
వించు వికారములన్నియు ఏర్పడును. ఇవి శాంతించుటకు,యష్టిమధుకము - నేల 
గుముగ్తిటు, మంకెన, గంట భారంగి, ెల్లగలి జేరు, చన్దనము, వీటిని చూర్షించి, 
చక్కగా మర్దనముశచేసి, నేయిని కలిపి లేవము చేయవలయును. తేనె, నెయ్యి, 

అనమభాగములుగ నుండు రెండును కలిపి (తాగించవలయును. విషము చల్రిన 

పుష్పములను వాసన చూచిన యెడల, తలనొప్పి, కన్నులలో నీరు తిరుగుట, 
ముక్కులకు వాసనను (గహించు శక్తి లేకపోవుట సంభవించును. ఇవిశాంతింప 
చేయుటకు చెప్పబడిన ముభాలేవ విమ వికారములలో చెప్పిన విధిని, విపాన్న 

బాష్ప చికిత్సలను చేయవలయును. 

, శోళిలోఖ : కర్ణ పూరణ |దవ్యములలో విషము కలిసిన యెడల, ళోఫా 
దులు నంభవించును. "వులు వినపడక పోవుటయు జరుగును. అట్టి స్థితిలో 

"పెద్ద ములక న్వరనము ఘృత మాకికములతో కలిపి కర్ణ పూరణము వేయ 
వలెను. బహువ తావ =బ్భహాతీ యని అర్హము, మిక్కిలి చల్లనై న సోమవల్క- 

స్వరసముతో కర్ణ పూరణము చేయవలయును. దీనినే ఏకమూలికా (ప్రయోగ 
మందురు, స్తోమవల్క-ః =కట్సల:, ముఖాలేవములభో విషము కలిపిన యెడల 
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ముఖము నల్ల బడును. పద్మ కంటకములను గురించి కు[దరోగముల యందు 

చెప్పబడును. అభ్యంగ |ప్రయుక్ష విష వికారములు త్వగ్గావా స్వేదాదులు 
అక్కడ మధుకాదులతో కలిపిన నేతితో లేపము చేయవలయును. బను జీవః= 

పుుతతమః అని అర్దము, ఫంజీ=గంటుభారంగి, అ్లు నెయ్యి "తేనెకలిపి పానము 

చేయుటకు [పయోగింప వలయును, విమ పుష్పాఘాణము నలన శిరోవ్యధాదు 

లేర్పడును. అక్కడ అన నరో క్త ముఖాలేవ వివ వికారములో చెప్పిన విధిని 

విషాన్న బావ్పచికిత్సలను చేయవలెను. 

మూ॥ భవంతి చాత | 

ఫలమూలచ్చచాదీ నాం దచ్యా _తశాళనోదకమ్। 

భాబజన వ్యజనానాంచ త థాకుర్యా దత౦[ద్రిత ॥ 

_ఖుయాశణి (భూవ యిళ్వాతు స్పృృశాన్ సంస్పృళ్య తానపి। 

[పతీవాపం తతోదత్వా (పతీతైవై క నాగ్షీకామ్! 

తతో విజ్ఞాయ శుద్దించ భాజనసో్యోవకసో్యోచ। 

ఆవోర ముపభుంజీత యథావద్వనుధాధిపః | 

మన్హం తీక్ల విషాభ్యాసావ్వెషముళ్తీ యతే భృళమ్। 

తస్మా తీళ్ల విషం వాన్తే బధ్నీయా త్కుళలో [వక్ ; 
విష సంధారణ౧ ధన్యం రతోఘ్నం (పీతి వర్థనమ్! 68, 

అవీచ॥ 

(వతివదార్థము ; ఫలమూలచ్చ దాదీనాం =పండ్డు, వేళ్ళు, ఆకులు నీటిని, 
చవామరియు, భాజన వ్యజనానాం = పాత్రలకు, విననక (రలను, [పవాలనోద 
కండానీళ్ళతో కడుగ వలెను, తధా = అవే, అతం[దతః == జాగరూకు డై, 
కుర్యాత్ = చేయవలయును, (ఘుయాణి= వాసన చూడదగిన వాటిని, [(ఘావయి 
త్వాతు = వాననచూపించి, స్పృశన్ =తాకుటకు యోగ్యమైన, తానపివఆవన్తు 
వులనుగూడ, నంస్ప బ్రశొగడాకాకి, తతః అటు తరువాత, (వతీవావం == (పతి 
వాపమును, దత్వావఇచ్చి, ఏక్రనాడికాం == ఒక గంటవరకు, (వతీమ్యు చూచి, 
తతః=ాతంవాత, చ=ామరియు, శుద్దిం=శంద్ది చేయనిదియని, విజ్ఞాయా = 
తెలుసుకొని, యథావత్ == విధిపూర్వకముగ, వనుధాధిపః =రాజు, ఆవోారం=ా 
ఆహారమును, ఉవభుంజీత=ైభుజింప వలను. 

తొత్న్రర్య్భము : నిదానముగా బజారు నుండి తెచ్చు వండ్రను, వేళ్ళను, 
ఆకులను, పాత్రలను, విననకరలను, మొదట పరిశుభముగ నీళ్ళతో కడుగ 
వలెను. వీటినిగూడ చక్కగా నీళ్ళతో (పతీవాసము చేసి ఒకగంట వరకు 
నిరిడించి, ఈ పాాతలకు, ఈ నీళ్ళకు వరిళు[భ త యెర్పడినదని నిశ్చయించు 
కొనిన తరువాత, రాజు, శా(స్త్రము నందు చెప్పబడిన నియమములను పాటిం 
చుచు ఆహారమును భుజ్తింపవ లెను, 
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పతీవాపము, ఆవాపము, [పశేపము ఇవి ఒకే అర్థమునందు చెవ్పబడు 

పర్యాయ పదములు. |పతీవాప మనగా తైలము అగ్ని వెన సిద్దమైన తరువాత, 
దానియందు విశేషగుణము లేర్పడుటకు ఏ వస్తువులు కలుపబడుచున్న వో, అది 
అకర్మగా "పేర్కొనబడినది. లేక ఇట్లు కానియెడల, ఆ వస్తువులను నీళ్ళలో 

కడిగినను, [పతీవావమని చెప్పుచున్నారు. 

(వతివదార్థము : తీత విపాభ్యాసాత్ = తీక్షమైన విమముయొక్క- నిత్యా 
భ్యాసమువఖన, మన్షంవిషం =మందవిషము, భృశం =మిక్కిలి,ఉత్తీ య'తే =నష్ట్రమగు 
చున్నది. తస్మాత్ =ఆకారణము వలన, కుళలః=సమర్గుడె న, భిషక్ హవె డ్యుడు, 

“వాస్తే = చేతిలో, తీక్టవిషం = తీక్షవిషమును, బధ్నీయాత్ = బంధింపవలెను, 
అనగా, విషసంధారణం == విషమును ధరించుట, ధన్యం = ధన్యమైనది, రజో 
ఘ్నం = రాక్షసులను నశింపచేయును, (పీతి వర్ధనం = (పీతి వర్థక మైనది, అపిచ 

=మరియును, 

తాత్త్రర్భూయు ; త్రీక్ష విష మును నిరంతరము, అభ్యసించుట వలన, మంద 

విషములు ఎక్కువగా నశించి పోవును. అందుకొఅకు సమర్గ్శుణైన వైద్యుడు 

తీక్ల విషమును మణికట్టువె రజాబంధనమువలె కట్టవలెను. ఈ విధముగ విష 

మును శరీరమువై ధరించుటవలన ధన్యముగను, రాక్షస నాళముగను, (పీతి 

వర్గనముగను యుండును. 

కోళిలోఖ : భవంతి చా|త. ఇది సుబోధము* అపిచ అని చెప్పుట చేత విష 
ముతో గూడిన ఉపకరణ [దవ్యములయొక్క, లతణములను, చికిత్సనుచెప్పి 
వాటికి ఉపయోగించు ఓొషధ సంభార లక్షణముల కొరకు వివరించుచున్నాడు 

శో॥ సనపిఛాన ఘటిమూషా ఫలక స్టాపి తాషధమ్! 

(పాగుదీచ్యో రి శోర్లుప్తం భిపజ్యాగార మిష్యశే! 

ఉచెః (పళ దిగ్గేళం బవు వాతాయనం మహతీ | 

మవోనసం సుశంవ్యాష్టం విశ్వాన్య జన నేవితమ్! 

స చ్వాస్ట్రాధిష్టిత ద్వారం క మ్యూవత్సువిఆానక ల 

నుధెత దృఢ కుంభాది పరిళుద్ద జలేంధనం॥ 

స్వకర్శ కుశలా దజాః సూచా న'తా [పమాదినః। 

క్ఫత్త కేళ్లనఖాః పిత్యారాజ్ఞః కృత్యై రనం గళాః! 

"లేపా మధివతిక్వీ పః కులజః సువరీక్షత | 

సంవిభక్తశ్ళ భ కశ్చ కుచిరె పద్య వశానుగః!। 

నర్వే౬పి భూభ్ళ దానన్నాః స్త స్తాఃగదత మీద్భశా 8॥ 

మిథో విగవా సంఘాత రహితా భూభ్ళ తేహితాః॥ 

తాన్ వైద్యో గుణవానేకో మనసా (పతి జాగ్భయాత్॥ 

భూభ్ళత్ దేనోవకరణ సంధకణ సముద్యతః॥ 
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(పికివదార్భమ : సపిధాన ఘటీ మూషాఫలక నాపి తఈొషధమ్ -నపిధాన= 
మూతతోగూడిన, ఘటీ=కుండలు, మూషా=ఊమూనలు, ఫలక క (రచే చేసిన 
సందూకలు, వీటియందు, స్థాపిత డాయుంచబడిన, జావమధం=జావధమును, స్థాప 
రెమేత్.-దయుంచవలెను, (ప్రాగుదిచ్యః = తూర్పుయొక్ష, ఉ_త్తరముయొక్కు, 
దిశో।=ాదిక్కు లయందు, గు వ్హం = సురతీత్యమైన, భై_షజ్యాగారం = భేషజ 
గృహము, ఇమ్యతే = కోరబడుచున్నది. ఉవ్చైః =ఉన్న త స్థానము నందలి, 
[పశ స్థ ది గ్లేళం == అనుకూలమైన తూర్పు లేక ఉత్తరదిక్కుల యందలి (పదేళ మును? మహత్ = గొప్పవై న, బహువాతాయనం = ఎక్కువ కిటికీలను, నునం 
వృాష్టం=మిక్కిలి స్వచ్చమైన, విశ్వానజన సేవితం డనమ్మక'మైన పరిజనముతో 
గూడన,_ మవహోననం =వంట ఇంటిని, సద్యాస్థాధిప్టి త ద్వారం హై ద్వార మువద్ద 
యుత్తముడై న ద్వారపాలుని కెరలచేత అరలుగా విభజింప బడినది, నుధౌత 
దృఢ కుంభాది పరిశుద్ద జలేంధనం--నుఢౌత = చాగుగా శు భపర చిన, 
దృఢ మై దృఢమైన, కుంభాది = కుండలు మొ పరిశుద్దజలా = 
వరిళుద్ద జలములు, ఇంధనం = కులు గలదిగా నుండ వలెను, తత చ 
ఆ మవోననమందు, స్వకరగ్తికుళలాః తాము చేయు వని యందు నమర్హు లెనట్టి, 
దతాః = చతుకుకై నట్టి, అ|పమాదినః = [పమాద రహితులై నట్టి, కృ త్త కేశ నఖాః క త్తిరింపబడిన వెం డుకలు, గోళు  కన్గినట్టియు, రాజ్ఞః రా జుయొక్కు, పిత తం (డితో, కృచః=|కోేధ లోభ మద మాత్సర్యములతో గూడిన 
కృత్యములచేత, అనంగతాః = కలువనివా రె , సుదావా = వంటవారు, 
స్యు = యుండవలయును, తేషాం = అ వంటవారికి, అధివతిః = అధ్యక్షు 
డుగా. వి(వ్రః=| జాహ్మణుడు, కులజః = కులీనుడై న, సువరీతీత? = బాగుగా 
వరీకింప శ క్రిగలవాడై న, సంవిభ కః = భుజించు వస్తువులను చక్కగా విభా 
గము చేయువాడై న, ఖభ క్తఠ = ఒక తీనుబండారము నుండి, పలువిధములై న 
భక్యుములను తయారువేయగల సామర్థ్యము గలవాడైన, శుచిః =. పవిత్ర మైన, వై ద్యవశానుగః = వై_ద్యునియొక్క ఆజ్ఞకు అధీషడుగా, స్యాత్ = యుండవలెను, భూభ్యత్ = రాజుయొక్క, ఆనన్నాః = నమీపవర్తులై న, 
సర్వేఇఒపివఅందకుగూడ, మిథః = పరస్పరము, వి గహసంఘాతరహిత; = కొట్లాటలు లేనివారు, భూభ్ళ తే = రాజు విషయమె, హితాః = హితము కోరు 
వారు, న్యస్తాఃడాతగియున్నారు, గుణవాన్ = అనేక సద్గుణములుగల, వై ద్యః = చె ద్యుడు, ఏకః=ఒక్కి డే, మనసాడామనస్సుతో, శ న్ =అ వరిచారకులను, (వతిజాగ్భయాత్ =మెలకువగా నుండవలెను, భూభృత్ చేహోవకరణ సంరక్షణ సముద్యతః రాజుయొక్క శరీరమును, ఉపకరణములు, వీటిని రక్షించుటలో 
ఎల్ల పుడు మెలకువగలిగి యుండవలెను. 

తకాత్సర్భంయు ౩; మూతలు గల కుండలయందు, మూసనలయందు, కర లతో చేసిన సందూక్రములయందు జావమధములను భదపరచవ లెను, పట్టణము 
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నకు తూస్పదిశయందుగాని, ఉత్తర దిక్కు యందుగాని, నురతితమైన  భేషజ 
గృహమును కట్టవలెను. ఎత్తైన [(పదేళమునందు తూర్పు లేక ఉ త్రర దిక్కు 
నందు పాచ్చుతగ్గులులేని పరిశుభమై న [పదేశమునందు, పెద్దపెద్ద కిటికీలుగల్లి, 
చాలినంత ెద్దదిగానున్న పరికు భముగానున్న, నమ్మదగిన జనులతో కూడ్ 
యున్నదిగా, వంటయిల్లు యుండవలెను. వంటయింటి ముఖద్వారము వద్ద, నుశి 

తితుడై న ద్వారపాలకుడు యుండవలెను. ఆ వంట ఇంటిలో దేనికి తగన పీభూ 
గము దానికి విభజింపబడి యుండవలెను. (వతీయొక్క_ భాగమునకు తెరలు 

కట్టబడి యుండవలెను. ఆ వంటఇంటిలో నువయోగించు నీనింపు పొ[త్రలు, 

వాటియందు గల నీకు వాటిని పానముచేయు పా|తలు,వంటచెగుకు ఇవన్నియు, 
ఆ వంటఇంటిలో తయారుగా నుంచవలెను. వీటన్నింటిని వేశ్వేచుగా నుంచు 

టకు _వత్యకమై న గదులనుగూడా నిరి్రించవలెను. . 

తాము చేయు పనిలో పాండిత్యము కలిగి, అనుభవపూర్వకమైన, చతు 
రత గలిగిన, (పమాదరహితులై న పాచకులు ఆ వంటఇంటిలో నుండవలెను. ఈ 
పాచకులు వెండడుకలను, గోళ్ళను క్త్తిరంచుకొని యుండవలెను. రాజు 
యొక్క- తండితో (క్రమముగా వచ్చు వాద వివాదములందు సంబంధము లేని 
వారుగా యుండవలెను. ఈ వంటవారికి అధ్యక్షుడుగా (వావ్మాణుడు యుండ 

వలెను. ఈ [| బాహ్మణుడును, నత్కుల సంజాతుడుగా, చక్కగా అన్నిటిని పరీ 
జీంచువాడుగా, తినుబండారములను మంచి పద్ధతితో విభజించుటకు శ క్షిగల్లి 
యున్నవాడును, ఒక తిను వన్తువువలన, అనేకవిధములై న, వేన్వేరై న తిను 
బండారములను తయారుచెయుటయందు. సమర్షత కల్షియున్నవాడునుు, మనో 

వాక్యాయములచేత పవ్శిత్రుడును, మరియు వై ద్యునిరయొక్కు ఆజ్ఞకు అధీను 
డునునై యుండవలెను. 

రాజు సమీపమున నున్న నమ న్త పరివారము, ఒకరితో నొక్తకు క్రలహించ 
గూడదు. మరియు ఎల్ల వేళల రాజునకు హిొతమునే కాంతీంపవతోొ, ఇట్టి పరి 

చారకులు రాజు వద్ద నుండవలయును. 

విటిలో గుణవంతుడై న ఒకే వైద్యుడు మనస్సులోగూడ. నులకువతో 

నుండవలెను. ఎల్ల వేళల ఏమరుపాటు లేక, మెలకువగానున్న వై ద్యుడు రాజు 
యొక్క శరీరమును, ఉపకరణములను రకించుటలో నుద్యుక్తుడుగ నుండ 
వలెను, 

కోళిలోఖ: ఇట్టి బొవషధ గృవామును నిరిశ్రింపవలెను. ఆ భేషజాగార ము 

నందలి కుండలు, మూసలు. మూతకలి వాటియందు జొమధములు సురక్షములై. 

యుండవలెను. కరతో తయారుచేసిన నందూకలు అందులో యుండ 

వలయును. రాజశానీ నగరముయొక్క- తూర్పుదిక్కుయందుగాని, ఉత్తరదిక్కు 
యందుగాని నురతీత్యమెన భేషజ గ్భ వామును నిర్మింపవలెను, సూదాహయనగా 
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అన్నమును నంస్కరించువారు యని అర్ధము. ఈ రాజ సేవలకులను రేశించి కాటి 
ల్యుడు తన అర్థశా(స్త్రములో ఎక్కువగా విపులీకరించెను. అందువలన ఈ పరి 

ఇారకాదులవై న, అనగా పొచకులవైన (భాహ్మణుడు అనగా, ( బాహ్మణత్వ 

రూపమైన జాతికి సంబంధించిన అనేక సద్గుణములతో గూడియున్నవాడు 

అధ్యమడుగా యుండవలెను. మరియు పాచకులుగాని, రాజ సేవకులుగాని, 

పరస్సఠము కలహించు కొనరాదు. వారందరూ రాజునకు హితులుగా నుండ 

వలెను. ఎల్రప్పుడు తమలో తాము కలహించుటచేత రాజు యందలి హితము 
నన్నగిల్లును. ఈ పరిచారకు లందరినీ, ఒకే గుణముతో కూడిన వై ద్యగుణ 
ములుగల వైద్యుడు, జాగరూకుడై వీటన్నింటిని మెలకువతో కనిపె పెట్టుకొని 
యుండ వలయును, రాజుయొక్క శరీరము, ఉపకరణములు వీటి యందలి 

దోషములనుండి రతీంచుట యందు సర్వదా సంసిద్దుడె అతిమెలకువతో నుండ 
వలెను. 

మూ॥ ఆశాభ్య మి[తం |వ్రజతో జిగీషో। 

వైద్యః సుసక్వౌషధ శన యన్తిిః॥ 
తుంగ ధ్వజా ఖ్యాత నివాస భూమి! 

ర్య్యుర్ధాగతం యోధజనం చికిళ్స్ళత్! 66॥ 

(వతివదార్థిము; అథ = తరువాత, అభ్యమి[తం=ళ | తువుమిదికి, (వజతః = 

దాడి వెడలుచున్న, జీగీపోః = జ యేచ్చ గల్గినరాజుయొక్క-, వై ద్యః=వై ద్యుడు, 
యుద్దాగతమ్ యుద్దము కొజకు వచ్చిన, యోథజనండానై నిక జనమును, 

కిచిక్సేల్ చికిత్స చేయవలయును, కింభూతః వై వైద్యః=వై ద్యుడెట్టి వాడనగా, 
నునజ్జైవధ శన్త్రయ_న్హ)ః = చక్కగా తయారు చేయబడిన, జెషధములు, 
యన్న్రములు గల్గినవాడుగా నుండవలయును. తుంగ ధ్వజాఖ్యాత నివాస 
భూమిః=ఎ తైన ధ్వజముచెత (పతాకము) గుర్తింపబడు వాస స్థానము గల 
వాడుగా నుండ వలయును, 

తాల్ఫ్ర్యంము : శత్రువులను నిర్జించుటకు బయలు 'దేరిన రాజు నన్ని 

ధిలోనున్న వై ద్యుడు యుద్దము చేయుటకు వచ్చిన నై న్యమునకు చికిత్స చేయ 
వలయును. ఆ వె.ద్యుడు చక్కగా తయారు కావింపబడిన జొెషధములను, 

శ( స్త్రములను, య _స్తగములను గలిగి యుండవలెను. మరియు వైద్యుడు నివ 
నించు సౌధము వెన చాలా ఎత్తుగా పతాకమును ఎగుర వేయనలెను. దీనిని 

వైద్య భవనముగా గుర్తించుట కట్లు చేయబడినది. 

భలీలేఖ : యుద్దమునకు శత్రువులను నిర్జించుటకు బయలు దేరు రాజు 

యొక్క వైద్యుడు స సమసోపకరణములతో కూడిన వాడై. ఉన్నత (పదేశమున 

నెత బడిన, పతాకముతో గూడిన, సౌధము గలవాడై, ', యుద్దము చేయుటకు 

వచ్చిన నై నిక జనమును చికిత్స చేయవలెను, తుం గేనవాఉన్ను తేన, ధ్వశేనా 
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భారాతాః, నివాన భూమిః=నిబాస భవనమని అర్థము. 

మూ॥ పన్గాన ముదకం ఛాయాం భక్తం యవన మీన్టనమ్! 

డూష య _న్యర యో యస్మాత్తాన్ విద్యా చద యేత చ॥ 

_పన్గా ౦వా నివేశంవా నా విజ్ఞాయ  పయోజయేక్ | 

భూ వారి తృణ కాష్టాళ్ళ మార్గోన్మార్ల వనన్పత్రీన్ ॥ 

విపేణోవవాతా భూమిః క్వచిద్దగ్గవ లత్యతే। 

_వన్లూన తృణ గుల్మాాది మృతకిట నరీవృపాః॥ 

విశీర్య నే ఖుర నఖా చావా కంకూరు జాల్వితాః 

ఛన్గీర్యూర్భా జ్వరో మోవాః థిరోదుఃఖంచ జాయే! 

తత సౌభాంజనాన్మ్యూలం సోమవల్రీ ముశీరక మ్! 

మాతులుంగ రసం హి గు పాయయెరద్దధి మాతయాః 

మూ(తాణ్యజీవి హస్తిభ్యో మాంసాని రుధిరాణి చ। 
సర్వగ సై; సమం యోజ్య పచేత్వ క్వేచ నిక్షి వేత్ | 

సోమరాజీం సునన్లాఖ్యాం నరళం గన్ధనాకులీమ్॥ 

చారటీం [తాయ మాణాంచ [పోకయే తేన తాంభువమ్! 

(వతివదార్థమయు ; యసాగ్టిత్ ఎందువలన ననగా, వన్ధానం=రాజు పయ 

నించు [తోవను, ఉదకం= | తాగుట కుపయోగింఛు, నీరుగల జలాశయమును, 

ఛాయాం=సేద దీర్చుకొను చెట్లు ము వీటి నీడగల (పచేశమును, భకృం=ా 

రాజులు, సేవకులు మొ॥ వారు భుజించు భోజన పదార్థము, యవసండా 

గుర్రములు మొ॥ వాహనోపయోగములై న జంతువులు తిను గడ్డి, మొ॥ 
వాటిని, ఇననం=వంట చెరకును, అరయః=శళశ|తువులు, దూషయ న్లి= విబూదు 

లతో దూషింప చేయుదురో, తసాగ్టిత్ = అందువలన, తాన్ = వాటిని, 

విద్యాత్ వ తెలునుకొనవలయును, చ = మరియు, కోధయేత్ శుద్ది పరచ వల 

న (పస్థానమ్ = గెలువ నిచ్చయించిన రాజో పయనించుటను (కదలి 

పోవుట), నివేశండాని వేళ (పదేశమును, భూ=ైభూమి, వారహచ2జలము, తృణ 

గడ్డి, కాష్టడాక[ర, అళత్ర = రాయి, మార్గ = మార్గము, ఉన్మార్గ = డె ౦క 

చారులు, వనస్పతీన్ = వనస్పతులను, అవిజ్ఞాయ == తెలియక, న [ప్రయోజ 

యేత్ =|పయోగించకూడదు (ఉపయో గింపకూడదు), 

విషేణ=విషముతో, ఉపహాళా=ఆ(కమింపబడిన, భూమిః= పదేశము, 

క్వచిత్ =కొంత, దగేవ= కాలినదివలె, లత్యతే=చూడబడుచున్నది, (పమ్ఞాన 
తృణగుల్మాది వాడిన గడ్డి, వృత, గుల్మములు మొ॥,మృతకీట సరీసృపాడాకీట 

CG 

కములు, సర్పములు మొ॥ చచ్చును. 

ఖురనఖాః == గు రములయొక్క గిట్ట, గోళ్లు, విశీర్య నే= రా ల్పబడును; 

ధానాకండూర జాన్వితాః = తాసను, దురద, నొప్పి పీటితోకూ డుకొని 
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యుండును, ఛర్జి = వాంతి,మూర్భా = మూర్చ, జ్వర హజ్వరము, మోాహాః = 

మోహము, చామరియు, శిరోదుఃఖః హళిరన్సులో బాధ, జాయ జే =కల్లును. 

త|తఅక్కడ (వీటిని శాంతింప జేయుటకు), శోభాంజనానూగ్రలం == 

మునగచెటుయొక్క- మొదలు,సోమవల్లీ ౦=సోమలతను, ఉశీరకమ్ వట్టి వేళ్ళను, 
ర 

మాతులుంగ రసం=మాదీఫలరసమును, హింగువాఇంగువను, మాత యా =వరి 

మాణముతో దధి = పెరుగును, పాయయేత్ = |తాగింపవలెను, 
ఆజావివాస్టే భ్యోః = మేక, గొత్టై, వాన్తిభ్యః = వనుగు యొక్క, 
మూ తాణి = మూ|తములు, మాంసాని = మాంనములు, చ ౫ మరియు, 

రుధిరాణి=ర కములు, సర్వగ న్టైః = ఏలాది గణములో చెప్పబడిన గన్ట [దవ్య 

ములను, సమయోజ్య = నమముగ కలిపి, పచేత్ == వండవలయిును, చై 

మరియు, పక్వ్యే= పాకమయిన తరువాత, నోమరాజీం = సోమరాజిని (కారు 

గచ్చ), నునస్టాఖ్యాం నన్న రాస్నము, సరలాం= కెల్ల తెగడను, గ న్లనాకులీం = 
సర్పాతీని, చారటీం = మెట్టఠామరను, (కాయమాణాండా కలుగానుగును, 

(వీటిచూర్ల్ణ మును), తన = ఆ చూర్ణము చేత, తాంభువం == ఆ _వదేశమును, 
[పోమయెత్ =చల్ల వలయును. 

తౌలత్బ్రర్భుము : శ[తువులు_ సంచార యాగ్యములన మార్గములు, 
(శాగుజలములు, చెట్టు మొ॥ ఛాయలు (నీడలు), భోజన పదార్థములు, జంతు 
వులు తినుగడ్డి మొ॥ వాటిని, వంట చెజుకులు వీటిని విషలి_ప్పములుగ చేయు 
దురు. రాజు యుద్దమునకు పయనించు భూములు, గడ్డి మొ॥ జంతుపులు తిను 

(గాసములు, వంటచెరుకులు, రాళ్ళు, మార్గములు, డొంకలు, వనస్స తులు మొు॥ 

వాటిని విషముతో దూషింప చేయుదురు. వె ద్యుడు వైనుదాపహారించిన వస్తు 
జాలమంతటిని బాగుగ తెలిసికొని శుద్ది చేయవలయును. రాజు వైద్యుని 
యొక్క. సలవోను బట్టియే, యుద్దమునకు సేనలను నడిపింవ వలయును, 
వైద్యునియొక్క సలహా మేరశే సేనలను నడిపించుటయు, వారికి' విడుదుల 
యేర్పాటు చేయుటయు చేయవలెను. విషముచేత దూషింవ బడిన మార్గము 
నందు గు[రములు నడుచుట వలన వాటియొక్క గిట్లలు, ఎద్రులయొక్కా- 
కాళ్ళతో ఎగురుచున్న ధూళి ముక్కులలోనికి వెళ్ళి వాటియొక్క 
గిట్టలను రాల్చును. మరియు వె నచావారించినవారి శరీరమును కూడ వివ 
దూషితముగా చేయును. విషమువేత దూషితమెన నీడకూడా విషమును పుట్టిం 
చును. ఈ నీడను నివసించిన |పాణులకు శరీరమంతయూ చవాచుకు. "కౌటిల్యుని 
యొక్క, అర్థశ్మాస్త్రములో 14 వ అధికరణములో 46వ అధ్యాయములో 
ఈ విషయము విపులీకరింవ బడినది. విషము చేత ఆ|కమింప బడిన భూమి 
నీటి నంబంధముగల భూమివలె తోచును. గడ్డి, పొదలు మొ॥ వాడి పోవును. 
కీటకములు, సర్భములు మొ॥ చచ్చిపోవును. దూషింప బడిన భూమిె ననడు 
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చుట వలన గుట్టము మొ॥ జంతువులయొక్క- గిట్టలు, గోళ్ళు రాలి పోవును, 
మరియు ఆ [పదేశములందు మంట, దురద, నొప్పి ఏర్పడును. మరియు ఆ 

భూమివె నున్న విషము జంతువులకుగాని, మనుష్యులకు గాని సోకిన యెడల 

వాంతులు, మూర్భపోవుట, జ్వరము మోహము, శిరన్సునందు బాధ గల్గును. 

వమనము, మూర్చ మొ॥ లక్షణములు మనుషుల యందును, మంట, దురద 

'ము॥ లకణములు గుజ్రముల యందును సంభవించును. లేక రెంటి యందునూ 

సంభవింప వచ్చును. .ఇట్లు సంభవించిన ఉప్మదవములను శాంతింప జేయుటకు 
మునగ చెట్టుయొక్క_ మూలము, సోమలత, వట్టి వెళ్ళు, మాదిఫలర నమ్ము, 

ఇంగువ వీటిని నమభాగములుగా (గహించి, కొద్ది "పెరుగులో కలిపి |తాగుట 

కివ్వవలెను. మేక, గళ్లు, ఏనుగు ఈ జంతువులయుక్క మూత్రములు, 

మాంనము, రక్తము, ఏలాది గణమునందు చెప్పిన అన్ని గంధ దవ్యములను 
సమాన భాగములుగా |గహించి పాకము చేయవలయును. ఇదంతయు విధి 
(వకారము పాకమైన తరువాత దీనిలో బావంచాలు, సన్న దుంప రాస్నము, 
తెల్ల తెగడ, సర్వాతీ, మెట్ట ఆామర, కలుగానుగ, వీటిని చూర్చించి కలుష 

వలయును. (దీనితో ఈ చూర్ణ ముతో భూమిమీద చల్లవలయుమ). | 

కోళిలోఖ : రాజు యుద్ధము చేయుటకు నై న్యముతో కలిసి పయనించు 

మాగ్గాదులను, శత్రువులు విషముతో దూపింప చేయుదురు. ఇందువలన వాట 

న్నింటిని వై ద్యుడై న వాడు, (గహించి [వపయత్న మువలన వీటిని శుద్ది చేయ 
వలెను. దేవతా వృతుములకు విషము తాపిన యెడల వాటినీడ -దూషిత మగును. 

యవనసవా యనగా గుజ్రము మొ॥ జంతువుల భోజనమైన దూర్వాదులని 

యర్శము. రాజు తాను పయనించు మార్గములను కంటకరహితముగాచేసి పయ 

నించవలయును. విషముచేత పూయబడిన |పచేశము కాల్చబడినదివలె నుండును. 
ఆ (ప్రదేశము నందు నడుచుట వలన పాదముల యందలి గోళ్ళు రాలిపోవును. 

మరియు డాహాదులు కూడ సంభవించును. సునంద యనగ  రాస్నా యని 

అర్ధము. సరళ యనగా (తివృత్ యని అర్హము, గంధనాకులీ యనగా సర్వాజి 

యని అర్ధము. చారటియనగా పద్మా రిణి యని అర్లము. 

మూ॥ నవిషం విరనం తోయం కవోస్టం రాజిభిశళ్ళితం 

చునిలం గురు విచ్చిన్నం ఖగ రనభి నందితం॥ 

మృతాకులిత మత్స్యం చ స్పర్మా[దుకోప కండుకృత్ | 

ఓదనః సాధిత నేన భు కమా (తో౬పి దవ్యూళ॥ 

విదగ్గః పచ్చశే కృచ్భా9త్ పక్క మూర్భా జ్వర [ప్రదః। 
దర్శయే త్సర్వుతో నీల పీశ కర్భురలోహితం॥ 

త|[త శి[గవాడి మగదం భూమి ఉపోదితం పిబేత్ | 

అజళ్ళంగీమ్ విశాలాఖ్యాం విషఘ్నీ ము త్రమారణీమ్॥ 

ఫణిజ్ఞకం (పతివిషాం దగ్ధ్వా తద్భస్మ గాలయేక్! 
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బహుళో గాలితం తచ్చ వాచయేత్తత చట వేర్! 

కల్కయిళత్వా (పతీవొపం సరళం రజనీ ద్వయమ్ । 

ఏలా ముదీచ్యం మంజిష్టాం నునందాం వాకు చీమపి॥ 

పాత్యం తే వింద వ సస్మాద్య|త తన్నిర్వెషీ భవేత్ । 

పాటలా పారిభ | చాళ్వ కర ళమ్యాా్యక సి|ఘకాన్ ॥ 

కులంతరగ్గకాన్ శాంగ్ద్యా (పతీ వేక్ సివిమేఒమ్భసి! 

వతివదార్థము : సవిషం=ావిషముతొ కూడిన, తోయం = జలము, విర 
సంహరనహీనమిగును. కవోష్టం = గోరువెచ్చగను, రాజిభిశ్చితం=పలు విధము 
లైన శఖలతొ కూడుకొన్నదిగాన్ను గురు గౌరవము కలరిగను, విచ్చిన్నం= 
ఒక దానితో నొకటి సమానముగా లేనిదియు, ఖగ ౩=పకులతో, అనభినంది 
తం = ఇష్టపడనట్టిదియు, చామరియు, మృయకులత మత్స్యం చేపలు మొ॥ 
చచ్చినట్టు పడి యుండుటను ఏర్పడును, స్పర్శాత్ =ఈ నీటిని తాకుట వలన, 
బుక(ోఫకండుక్ళత్ =నొప్పి, వాపు, దురద వీటిని చేయును, తేన=విషముచేత 
దూపితమైన ఆనీటితో,సాధితః = వండబడిన ,ఓదనః = అన్న ము,భు క్షమా|తః= 
భుజించు చుండగనే, విదవ్యా తే = విదాహామును కల్లించుచున్నది, విదగ్గ = 

విదగ్ధా వస్థను చెందినదై (వచ్యమానావస్థ్గ యందు) కృ(ఛాత్ కష్టముగా 
(కొంచెము సేపటికి), పచ్య తె=వచింపజేయ బడుచున్నది (జీర్జింప జేయ బడు 
చున్నది), వక్వః=జీర్ణమై, మూర్భాజ్య్వర [పదః=మూర్భను, జ్వరమును కల్గించు 
చున్నది, సర్వతః = శరీరమంతటా, నీల=నలుపు, పీతచపచ్చ, లోహిత 
ఎరుపు, కర్చుర=నానావర్జములు కలిసిన వరమును, దర్శయేత్ = చూపించును, 
త త=3ఈ ఉప దవములు శాంతించుటకు, ళూమిదోపోదితం = భూమిదోవము 
వలన ఏర్పడిన ఉపదవమును శాంతింప చేయుటకు చెప్పబడిన, శి (్యాదిమ 
గదం=మునగ ఇెట్టుయొక్క మూలము మొ॥ వానిచే తయారు చేయబడిన అగ 
డమును, పి'బేత్ | తాగవలయును, అజళ్ళంగింవ మేషళ్ళంగిని, విశాలాఖ్యాం= 
వెజ్టిపుచ్చను, విషఘ్స్నం = పొత్తిదుంప, ఉత్తమారణీం = మరువము, (పతి 
విషాం=అతి విషమును, వీటన్నింటిని, దగ్గాా = కాల్చి, తద్భస్మ=ఆ భన 
మును, గాలయిత్ =నీళ్ళలో చిలక వలయును, తత్ దానిని, ఇత్సం = ఇట్లు, 
బహుశః = పలుమారు, గాలితం = కడిగి, పాచయేత్ = వండవలయును, 
త(త్రచ = వండు సమయమునందు, క్రల్కయిత్వా = కల్కముచేసి, నరలాం= 
తెల్ల తెగడను, రజనిదయం=పనుపు, మాని పనుపును, పలాంచవలక్కా 
యను, ఉదీచ్యం=కురు వేరును, మంజిష్యాం == మంజివృను, నునంచాండసన్న 
దుంపరాన్నను, చవాకుచీమపి = చావంచాలను కూడ, (పతివావం=[ప్ర కేవ 
(దవ్యముగా వేయ వలయును, యత =ఎక్క్టాడ, బిందవః=ఈ అగదముయొక్క 
బిందవులు, పాత్యం తే = పడుచున్నవో, తస్మాత్ =ఆ కారణము వలన, తన్ని 
ర్విషే=ఆ జలము వివరహితముగా, భవేత్ అగును, పాటలా = కలిగొట్టు, 

” 
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పారిభ దవపారిజాత, అశ్వకర్ణం, అశ్వకర్ణము, _ శమ్యాక = శేలచెట్టు, 
శిగుకాన్ =మునగ, ఈ వృతములను, కలశాంతర్గ తాన్ కుండలో ఉంచి, 
దగ్గ్వా = కాల్చి, నవి వెంభసి == విషముతో కూడిన నీళ్ళలో, (పమీపే సత చల్లి 
వలయును. 

తాత్ఫ్ళర్భుయము: విషముతోకూడిన నీటియందుడాని యందలి రసముతగ్గును, 

కొంచెము గోరువెచ్చగా నుండును. అనేక రంగులతోకూడిన “రేఖలతో నిండి 
యుండును. అనీట్లావె నురుగుండును. ఆ నీరు బరువుగా నుండును. ఆ నీరం 
తయూ సమానముగా నుండదు. వకులు కూడ, ఆనీటిని |తాగుట కిష్ట పడవు. 

ఆ నీటిలో నుండు చేపలు మొ॥ చనిపోవును. ఆ నీటిని తాకుట వలన నొప్పి, 

వాపు, దురద వెంటనే గల్గును. ఈ విషదూపితమైన నీటితో వండిన అన్నమును 
తినునవు జే కడుపులో ముట (ప్రారంభ మగును. ఈ ఆహారము పచ్యమానా 
వస్టలో ఆలస్యముగా పాకమగును. పాకమైన తరువాత మూర్చ, జ్వరమును 

కలించుచున్నదీ. పాక మెన తర్వాత, నలుపు, పసుపు, ఎరుపు, అన్ని వర్ణ ములు 

కలిసిన మరొకరంగు శరీరమువె కన్పట్టును. 

ఈ ఉప దవములను శాంతింప "జేయుటకు భూమి దోషము వలన, ఏర్ప 

డిన ఉప దవములలో చెప్పబడిన శిగ్యాది అగదము ను|తాగింపవలయును, మేష 

శృంగి ,ఇందవారుణి, విషఘ్నీ ,ఉ_త్తమారణి, ఫణిజ్ఞక ము, | పతివిషము వీటినికాల్చి, 
వ్యీ భస్య్టిమును నీటిలో కలిపి, వడబోయ వలెను. ఇట్లు చాలపర్యాయములు 
చేయవలెను. తరువాత ఇట్లు వడియగట్టిన నీటిని ఆగ్నిమీద పొకము చేయవలెను. 
పాకము చేయు సమయము నందు, తెగడను, పనువు, మాని పనుపును, వలకు 

లను, మంజిష్టను, రాన్నను, బావంచాలను, నీటితో నూరి కల్మమైన తరువాత 
(ప కేప దవ్యముగా వేయవలయును. ఈ అగదముయొక్క బిందువు లెక్కుడ 
పడునో ఆ స్థానము విషరహితముగా నగును, కలిగొట్టు, వేప, మునగ మొ! 
వాటినొక కుండలో ఉంచి వీటిని అంతర్జూమ పాకముచేసి తర్వాత భసత్రిమును 

(గ్రహించి, ఆ భస్మమును విషముతో, కూడిన జలాశయమందు చల్లవలయును, 
ఇట్లు చల్లుట వలన ఆ విషపూరితమైన నీరు విషరహితమై నిర్మలముగ నుండును, 

ళలీలోఖి : మార్గము నందలి జలాశయములలో నుండు నీరు విషము 

కలిపిన యెడు, కొంచెము గోరువెచ్చగా నుండును. ఆ విపోదకము చేత 
తయారు చేయ బడిన అన్నము, భోజనము చేయునపుజే విదాహామును పొందును. 
అనగా కడుపులో మంట [(పారంభమగును. అతికష్టముగా కడుపులో అనగా 

పచ్యమానావస్థయందు అది పాకము శేయబడుచున్నది. అది జీర్ణమగుచు, 
మూర్భను, జ్వరమును గల్లించును. మరియు శరీరమునందు అనేక వర్ణము లేర్చ 
డును. జఠరము నందు పక్వోమైన దగుచు కపోత వరమును గల్లించును, అక్కడ 
శిగాపది అగదమును పరిమాణముతో కూడిన పెరుగులో కలిపి (తాగింప 
వలెను. శ్మిగు అజశ్ళంగి మొ॥ వాటిని కాల్చి, ఆభస్పిము నుదకములో కలిపి, 
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వృస్త్రముతొ వడియగట్ట వ్యను. ఇట్లు అనేక పర్యాయములు చేయవలను, ఇట్లు 
అనేక పర్యాయములు చేయవలెను. "అనేక పర్యాయములు చెయవలెనని చెప్పుట 
వలన _.ఇదిగట్టి వడువరకు చేయవలెనని భావము* అక్కడ సరళాదులను చూర్థించి 
ఉదకముతో కల్కుముగా తయాగుచేసి ఆ పిష్టమును వై నీటిలో (పతీవాపము 
చేయవలెను. విశాలా యనా గవాకి యని అర్థము. విషఘ్న యనగ 
గుడూచి యని యర్ణము. ఉత్తమారణి యనగ కరంభమని అర్థము. ఫణిజ్జక 
మనగా మరువకమనీ అర్థము " ప్రతీవావం అనగ అర్థపాకమునందు “యవలెను. 
వెయవలెను. పాటల్యాదులను ఒక కలశములో “ నుంచి అంతర్జూమముగా 

దానిని కాల్చి. విషముతొ కూడిన నీటిలో వివషనాశనము కొరకు ఆ భనగ్రమును 

చల్ల వలయును, పారిభదమవగా నింబయని అర్థము. సి ధకః యనగా సింధు 

వారమని అర్హ ము. 

మూ! శీళతే ఘర్మో పిమళ్ళోనై. మారుతో విషసంయతః। 

[భమ మూర్భాదికారీచ కి గచాది _స్గ[త చేమ్యకే॥ 

దేవదారు నతానంతా మధు కార్జున -గరకమ్! 

(వ్రజకందం లతాం లో(ధం వికిలేచ్చృత్ల చూర్ణి తమ్! 

వృజా (ను పతాకా సుదూ మ్యేషు సునువాత్యుచ; 

సర్వత ళ్చూర్మ్మ నంపర్కా- న్నిర్విమో జాయ౬నిల తేః॥ 

వికృతా భవతి చృాయా పాద పే విషదూపితే। 

నిర్గ ధమతి గంధంచా తత్సుష్పం వాచ్చిరోరుజ.॥ 

' కుర్యాత్ ఫల ఫలాశాది కంఢూ పాకాతి సారక్ళత్॥ 
భూమి ముద్దిశ్య యతోక్షం తత్సర్వం త్మత శేష్యశే॥ 

(వతివదార్థము ; విషసంయుత$ = = వివమి(శితమెన, మారుతః =గాలి, 

శీతే=శీతర్తువునందు, ఘర్మః మిక్కిలి వెడిగ, ఉచేచ = (గీవగర్తువునందు, 
హిమఃకాచల్లగ (ఉండును, చడామరియు, (భమమూర్చా మొ॥ వాటిని 
కలుగచేయును, తత =ఈ ఉపదవనులను శాంతింప చేయుటకు, 
శిగ్యాదిః = మునగ మూలము మొ॥ వాటితో తయార న అగదము, ఇష్యలే= 
[పయోగింవ బడవలయును(కోర బడుచున్నది) దేవ చారు ,సం సరళ'దేవదార.నత వ గంధి 
తగరము, అనన్తావను గన్ధిపాల, మధుక = అతి మధురము, అర్జున మద్ది, ౧ రికం=ా 
కాపిరాయి, వజ కనం = జెముడు, లళాంచఊూగరి కను, లో ధ్రం = లొద్దుగను, 

వీట్లను, ళ్ల త్స చూర్ణ తమ్ = మెత్తగా చూర్ణ్చించిన దానిని, వృ ళా గేసు వివృత 
ములయొక్ష కొనులయందు, వతాకాను = జెండాల వె న, నుమవాత్స్చు = 

మిక్కిలి 'పెద్దవెన, దూషింపబడిన డేరాలు మొ! వాటివె న సర్వతః అంతట 

వికిేత్. =చల్లవలంయును, చూర కృనంపర్కాత్ =ఈచూర్ల ముయొక్క సంపర్కము 

వలన, నిర్విమః =విషమరహితమైననిగా, అనిలః = గాలీజాయతే= అగు. ను 
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విషముచే దూషింప బడిన, పాదే = చెట్టుమొక్క, ఛాయా = వీడ, 

వికృళా = వికృత మెనదిగా, భవతీ = అగుచున్నది. తత్సువ్పం= ఆ చెట్టు 

యొక్క పువ్వు, నిర్షంధం వానన లేనిదిగను, వావాలేక, అతిగన్ధం ఎక్కువ 

వాసన గలదిగను, భవతి = అగుచున్నది. హృచ్చిరోగుజం=వాదయము, శిరన్సు 
వీనియందు నొప్పిని, కుర్యాత్ = చేయును. ఫలశాశకాది == ఈ చెట్టు యొక్క 

పండ్లు కూరలు మొ॥, కండూ=దురదను, పాక=zపాకమును, అతిసారక్భృాత్ 

అతిసారములను కల్లించును, భూమీముద్ది శ్వ = భూమి దోషమును గురించి, 

యత్ =వది, (పో క్తంవహ చెప్పబడినదో, త[త్ర = అక్కడ, తత్సర్వం = అది 

యంతయు, కన్య తవా పళ న్ల మెనది. 

తాత్త్రర్భాము ; జనపదోధ్వంనకరభావములలో గాలి కూడ నొకటి, ఈ 

గాలి వివలి_ప్రములై న వస్తుజాలనులనై వచ్చిన యొడల జనవదములకు తీరని 
వ్యాధులను కలిగించును. విషముతో కూడిన గాలుల వలన, బుతువులకుగూడ 

వై_పరీత్యము గలిగి శీత రువునందు మిక్కిలి వేడి గాడ్పులు వీచుట, (గీమ్మర్తువు 
నందు మిక్కిలి ఫీతల పవనములు వీచుట మొ నంభవించును. బుతు వైప 

రీత్యాదుల వలన (ప్రజలకు మూతర్చాదులు గలుగును ఈ ఉప్మద్రవములను 

శాంతింప చేయుటకు మునగ ఇెట్టుయొక్క మూలము మొ॥ వాటితో తయారు 
చేయబడిన అగదమును (పయోగింప వలయును. దేవదారు, (గంధి తగరము, 
సుగన్గిపాల, అతి మధురము, మద్ది, కావిరాయి, జెముడు, గరిక, లొద్దుగ, 
వీటిని మెత్తగ చూర్ణించి ఆ చూర్షమును వృజా(గములనై న, పెద్దపెద్ద జండాల 
మైన, దూపితములై న డేరాలు మొ॥ వాటివై న, అన్నింటిపై న చల్ల వలయును. 
ఈ చూర్జముయొక్క సంపర్కము వలన విషలి_వ్హ వస్తువులన్ని యు నిర్విషములై 
ఆరోగ్య [పదములుగొ నగును. విషముచెత, నింపబడిన చెట్టుయొక్క- నీడ వికృతి 
చందిన యెడల అచట వాసన లేక పోవుటయు, ఎక్కువ వానన గలదిగాను 
ఉండును, ఈ నీడనా[శయిం చిన, ఆ[శిత వస్తుజాలము, హృ|దోగాదులకు 

గురి యగుదుసు. ఈ చెట్టు మొక్క వండ్లు, కూరలు మొ॥ తినిన యెడల దురద 
అను, పొకమును, అతిసారములను కలిగించును. భూమి దోషమును గురించి 

చేప్పబిడిన చికిత్సా విధానము నిచట గూడ సం|కమీంప చేయవలయును. 

ోళిలోఖు ; విషలి ప్రముకై న మహావృతములు పర్వతాదుల యందలి శిలలు ' 
నుండి వచ్చుగాలులు, బుతువై పరీత్యము పొంది శీతకాలమునందు వేడి గాలు 
లను, |గీమ్మరువునందు చల్లని వాయువులును వీచును. ఈ గాలులు |భమొ 
దులను కల్గించును. చేవదార్యాది చూర్ణ ములను వృజా[గములు మొ॥ వాటిన్నై 

చల్లవలయును, నతం అనగా -తగరమని యర్థము, అననా=దూర్వాయనియు, 

వో(జకన్లం = సుధా యనియు, లతా=| పియంగు యని యర్థము. పతా కొ 

యనగ, చేవగృహోది ధ్వజపటః యని అర్థము. ఈ పతాకములు గల గృహాముల 

నైనను వై చూర్షమును చల్ల వలీయును. నమృన్గ (ప్రదేశమలయందు గూడ 
2d 



కి! అష్టాంగ సంగవా ప్యాఫ్యానము 

చల్లినయెడల, భూభాగ మంతయు, నిర్వివమె ఆరోగ్య (ప్రదాత యగును, 

విష దూషితమైన చెట్టుయొక్క పువృములు వాసన లేనివియు, అతివాసన 
గలవియును గూడనగును. దినిని వాననచూచిన యొడల, పహ్యూదోగము, విర 

స్సులో బాధ జనించును. ఆ చెట్టుయొక్క పండ్లు ఆకులు కండ్వాదుల కలిం 

చును. పలాశమనగా పతమని అర్థము. ఇచట విషల్నివమైన భూమికి చెప్పిన 

చికిత్సా (ప్రక్రియల నన్నింటిని (పయోగించ వలెను. 

శ నచకన్యా మవిదితాం సంస్పృశేద ర పరీథీళామ్; 

వివి ధాన్కుర్వతీ యోగాను[ళలాక ఖలుమానవాః। 

ఆజన్మ విషసంయోగాత్మ న్యా నిషమయిీా కృతా! 

స్పరో్యోచ్చ్భాాసాదిభిర్వ ని తస్యా స్తే తత్చ్పరీతణమ్। 

తన్శస్తకస్య నంస్పళ్ళా స్థాయెశే పువృ పల్ల వే॥ 

శయ్యా్యయాం మళ్కు ణెర్వ్యంనే) యూశాభిః స్నాన వారిణా। 
జన్తుభి[ర్చియకే జ్ఞూత్వాళా మేవం దూరత న్య జేత్ 189॥ 

([పతివదార్థము : అపరీ&ిళాం =పరతీంపబడని, అవిదితాం పరిచితకానటు 
వంటి, కన్యాం == అవివాహిత యైన కన్యకళను, నసంస్పృశేత్ == తాక కూడదు, 

కుశలాఃడాచతురులై న, మానవాః = = మానవులు, వివిధాన్ =పలువిధముశై న, 

'యోగాన్ =మారక (ప్రయోగములను, కుర్వతే = చేయుదురు, | 

ఆజన్మ విషసంయోగాత్ = పుట్టినది మొదలు విషవస్తువులయొక్క్య 
సంయోగము వలన, వివషమయీ వి శీవ కన్యగా, కృతా = చేయబడినది 

తస్యాః = ఆ విషకన్యక యొక్క, స్పర్శోచ్భా్వాసాదిభిః = తాకుట, నిట్టూర్పు 
విడుచుట ఈ రంటిచేత్ర, వొ న్తిడచంపును, ఏతత్ ఇది, పరీక్షణమ్ =వరీతి ంచదగి 

నది ,తన్మ న్తకన్య మె =ఆవిషక న్య శిరముయొక్క, సంస్పర్యాత్ = తాక్షుటవలన ,పుష్చు 

పల్ల వే=పుప్వులు, చిగురుటాకులు, మాయ తెడావాడుచున్నవి, శయా్యయాం = 

పడకలో, మత్కుణెః వ నల్లులచేత, . వచ్చం పన్హ్రమునంధు, ౧యూ కాభిః హై 

"శేలచేత, స్నానవారిణా = స్నాన "జలముతో. జన్తుభిః = జంతువులలో, 

మియశతే=ాచంపబడుచున్నరది, తాం=ఆవివషకన్యను, పఏవండాఇట్లు, జ్ఞాత్వా=ా 
తెలుసుకొని, దూరతః=దూరమునుండి, త్యజేత్ =వదలి సెట్టవలయును, 

తాత్ళర్శ్భంయము : రాజు తనకు సువరిచితకాని, చక్కగా వైద్యులచె 

పరీకీిం చని, అవివాహిత యెన. కన్యను స్పృశించరాదు. శ|తువులు మాయో 

పాములతో ఎత్తుకు యు ఎత్తులు "వేయుటకు జంకరు, కానవారు తమచాతుర్య 

ముతో పలుపిధములై నవ మారక (పయోగములన © ఈ(తురాజుల వె [ప్రయో 

గింతురు. అట్టి [పయోగములలో విషకన్యా [పయోూగముగూడ నొకటిగాన, 

చై పరీక్ష అవసరమై యున్నది. 



ఎనీమిదో అధ్యోయము 855 

ప్వికన్యా లక్షణ మిట్టున్నది :- పుట్టినది మొదలు కొద్దికొద్ది పరిమాణ 
ముతో విషమును తివిపించుచూ మెల్ల మెల్లగా |క్రమానుసారము, ఏవ పరిమాణ 
మును, నిత్యాభ్యాసములో పెంచుచూ, ఎక్కువ మా[తలో విషము నభ్యసింవ 
చేయుదును. ఈ (స్త్రీ యొక్క శరీరము, ఈ మా, త్రాధిక్యత వలన విషముతో 
నమానముగ మారును. అంతవరకు ఈ విషము నభ్యసింవ చెతురు. ఈ (స్రీ 
యొక్క శరీరమంతయు, వివమయమైనట్టు శలినికొని, రాజనమీవమున్తక్తు 
పంపుదుకు. రాజులు కళలయండారికెరనవాకుుగూడ ఆస్త్రేయొక్క._ ఆంగిక 
హోవభావములకు ముగ్దులె ఆలింగన చుంబనాదులను చేయుదురు. వీటివలన ఆ 
రాజులు విగత జీవులగుదుకు. మరియు వివక్రన్య తలవైన వా _న్షములుంచినను 
వాడు చచ్చును. కాన తొలుత ఆ స్త్రీని పరీకింప వలయును. ఎట్లనగా ఆ 
విషకన్యతల వై పుష్పములుగాని, చిగుకుటాకులను గాని పెట్టిన యెడల వెంటనే 
అవి వాడిపోవును. ఆ వఏవక న్య వండుకొను శయ్యలో నున్న నల్జుల చేతను, 
ఆమె ధరించు వ్యస్త్రములలో నుండు పేనుల చేతను, ఆమెస్నానము చేసిన 
జలములలోని జంతువులచేత గూడ మానవుడు చంపుడు చున్నాడు. 
కాన వీటన్నింటిని సంపూర్ణముగ (గహించి, ఆ విషకన్యను దూరము 
నుండియే పరిత్యజింప వలయును, 

కోలిలౌఖ : శత్రువులను. నిర్జించుటకు బయలు దేరిన రాజు అవంచి 
మైన,అపరతీత యైన కన్యను కాకరాదు.ఎందుకనగా నయవంచనమందు నమర్ధు 
లెన గూఢచారులు క తురాజులవె మారక, (ప్రయోగములను జరిపించుదురు , 
ఈ మారక (పయోగములలో విషకన్యను దాపడ మొక (వ(కియ యగును, 
విషకన్య యెట్లగుననగా లక్షణము నిట్లు చెప్పుచున్నాడు. స్త్రీలకు పుట్టుక 
మొదలు అతీస్వల్స్వ మైశ విషమును (పతిదినము ఆహోరమువలె అభాగస్టినను 
చేయిచుఏ వలన, ఆస్ప్రైల యొక్క శరీకముతయు, వివమయ  మగుకు, 
అట్టి విషకన్యను తాకుటచేత, ఆమెయొక్క ఉచ్చ్యానము శరీరమునకు తగు 
లుట చేత, మానవుడు మరణించుకు, అట్టి ఏవకన్యను విషకన్యగా గుర్తించు 
టకుకొన్ని పరిక్షలు చేయవలయును. ఆమెనుచేతితో తాకుటచేత, ఆ మె యొక్క. 
తలలో ముడుచుకొన్న పుష్పములు, ఆకులు వాడిసోవును,. ఆమె యే పడకపై 
నిదురించునో, ఆ పడక యందున్న నల్లులుకుటుటచేత, మానవుడు చంపబడుకు, 
వస్త్రము నందలి సనులుకుట్టుటచేత, మానవుడు చంపబడుచున్నాడు. ఆమె 
జలకములాడు నీటిలో నుండు నూజ్ణి జంతువులచేత అనగా మకిశాదుల జేత 
గూడ మానవుడు చంపబడు చున్నాడు, ఇట్టి వరీ క్షలచేత, ఆమెను వరీషించి, 
నిషకొన్యగా నిర్థారణముచేసి, ఆ విషక్రన్యను దూరము నుండియే పరిత్యజింవ 
వలెను, 

మూ॥ నా పోజీతం నాత ఎదితం ఖిషజానా నవేకిళమ్। 1 గాన 
న్యాపొథితంచ న్లూదా చః కించివానోర యే న్నషఫమ్॥ 



bh అష్టాంగనం[గో హ్ ఇ్యాఖ్యానము 

(వతివదొర్జోము : భిషజా=రాజనై_ద్యునిచేత, నా|పో ఊతం=|పోతణ 

మం త్రములచే [పోతీంప బడని, నా విదశతమ్ = తెలునుకోన బడనిది నా 

నవేతితమ్ = చూడబడనిది, నూదాదై సః = పాచకులు మొ॥ వారిచేత, నాపాళి 

తం=కినబడనటు వంటి, కించిత్ = కొంచెమైన ఆహారముగూడ, నృపం= 

రాజును, నావోర యేక్ =తివిపిం చకూడదు, 

తాత్స్రర్యము : రాజున కిది యనసరము, పఏమిటనగ. వై ద్యునిచెత 

(పోతణ మం[తములచేత |పోతింపబడని, వైద్యునికి తెలుప బడనిదియు, 

చూపించ బడనిదియు మరియు, పాచకుడు మొ॥ వారిచేత భుజింపబడని యే 

కొద్దిపాటి ఆహారమునుగూడ రాజునకు తినిపింపరాదు. 

కళిలోథి : అశు రాజవై దుగ్టలచేత మ_న్హ(పోజుణము గా వింపబడిన ఆహో 

రమును భుజింప వలయును, వంట చేయువారు మొదట భుజింపవలెనని నియ 

మము: మి[తులు బన్గులు "మొు॥ వారినుండి వచ్చు ఆపదలయొక. భయము 

వలన ఎప్పుడున్నూ విషమును ఇవ్వడు అని అట్లు నియమము చేయబడినది. 

శో ధన్యం సర్వార్థ సిధ్రాఖ్యం పాపరమోవిపషాపవామ్! 

పరం చతువ్యు మాయుష్యం శత్రుఘ్న వక్ష్యుతే జనమ్ ॥ 

([వతివడార్థిము : ధన్యం =వపి్యతమైనది, సర్వార్థ సిద్ధాఖ్యం = సమసమై న 

అర్థములకు గతిని కోలిగించుటలో (సిద్ది చెందినది, పాపర జోవిపొపహామ్ = 

దర్శిదమును, రాకుసులనుండి . విషము నుండి రతీంచుటను, పరం = మిక్కిలి 

చకుష్యం = నేత్రములకు హిత మైనదియు, ఆయుష్యం = ఆయుర్వర్థక మై, 
నదియు, [తుళశఘ్నం=ళ తువులను పరిమార్చునదియునగు, అంజు నమ్ = నేళతాంజ 

నము, వవ్యు లే = చెప్పబడు చున్నది. 

తొత్మ్రర్యయు : విషావహారమైన అంజనమును చెప్పుచున్నాడు. ఈ 

అంజనము పవితమెనది, నమస్త ఆధి పాయములు ఫలవంతములగు నట్లు 

చేయును. పాపములను, రాక్షుసోవ[దవములను, విపోపదవములనుండి రక్షణ 
మును చేయును. ఇది కన్నులకు మిక్కిలి హితకర మైనది. ఆయుర్వర్థకరము, 
శత్రువులను నశింప చేయును. అట్టి అంజనమును చెప్పబోవు చున్నాడు, 

.నూ॥ అథ శుక్ల పతే పుణ్యఒవాని పుష్య పునర్వసు వా_స్త చితా మృగ 
శిరః [శవణ రేవతీ శతభిషక్ (పాజాపతో్యు త్తరాశాం అన్యత మేన నక్షతేణ 
యోగముపగతే భగవ త్య్థవధివతా (పళ స్తే ముహూ త్తే సింధుసో తః నముత్హ్రం 
స్నిగ్ధం స పభం గన్టవర్థ చృేదై * నీలోత్సలాభమంజన మాహాశేశ్ ॥ 

(వతివదార్జ్ము : అథ=ాతరువాత, కుక్షప జే, = శుక్లవక్షము నందు, 
పుణ్య౭.హానిడాపవిత్ర దినమునండు, పుష్యపునత్వను హోస్త చితా మృగళిరః 
శ్రవణ రేవతీ శతభిషక్ _పాజాపత్యో ఎత్త రాణామన్యత మేన వ పుష్యమి, పున 
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ర్వను, హాన్న, ఛిత్త, మృగశిర, గ్రవణ, “రేవతీ, శతభిష, రోహిణీ నక్షత్రములలో 
అన్యత మేన =పదియో నొక మైన, నక కెణడానక్షత్రముతో, భగవతివభగవంతు 

లైన, ఓపషథివ త =ఓవధుల కధివతియెన చంద్రుడు, యోగం=యోాగమును, ఉష 

గశేనతిజాపొందిన వాడగుచుండగా, (పశ స్తేముహూ -ర్రేద[వశనమై న ముహూ 
రుమునందు , సింధు (సోతః సముత్ర౦ == సింధునది యొక్క [సవాహాములో 

పుట్టినట్టి, స్నిగ్ధం =న్నీ గ్గమెనట్టి, సప్రథం = = కాంతితో కూడుకొన్నట్టి, గన్ద 
వర్షచ్చేదై. = గన్ట వర్గ ములయొక- కూడిక తో, నీలోత్సలాభం = నల్లక్షలువతో 
సమానమెన, అంజనం = సౌవీరాంజనముు, ఆవహారేత్ =తీనుకొని రావలయును. 

_(కౌళ్ళర్భ్యుయు : తరువాత శుక్ల పక్షమునందు, పవి[త్ర దినమందు, . 
పుష్యమి, రోహిణీ మొ॥ నక్ష[తములలో యేదియో నొక నక్ష[తముతో భగ 

వంతుడై న, ఓవధుల కధి పతియెన చం దుడు యోగమును పొందుచుండగా, 

(పళనమై న ముహూర్తమందు సింధునదియొక్క [(వవావాములో పుట్టినట్టి, 
స్నిగ్ధమైన కాంతిలో కూడుకొన్నట్టి, నలకలవతో సమానమైన గన వర్ణన ములు 
గల పౌవీరాంజనమును తీనుకొని రావలయును. 

మూ॥ తస్యాష్టా భాగాః కనక రజతోదుంబరాణా మేకై కో భాగస 
తృర్వం మూపాయాం (పకీప్య బలిమంగల ప్రూత్యక మగ్ని ముపసమాధాయ 

ఖదిర కదర ధవన్యందనాన్యతమ చారుభఖి ర్లోమయొర్వా (పజ్వాలయేక్ |. 

(వతివదార్థము ; అస్య == సౌపవీరాంజనముయొక్క, అప్టాభాగాః= 

8 భాగములు, క్రీనక బంగారము, రజత = వెండి, ఉదుమృ్బరాణాం రాగి, 

ఈ మూడింటియొక్క, వక్రైకోభాగః = (ప్రత్యకముగ ఒక్కొాక్య్ళభాగము, 
తత్సర్వంచవీటంతటిని, మూషాయాం = మూషలో, [పతివ్యడాఉంచి, బలి, 
మంగల పూర్వకమ్ =బలులు, స్వ స్పివాచనము ముందుగాచేసి, అగ్ని = అగ్నిని, 
ఉపసమాధాయ [గహించి, ఖదిర=ాచండ)* కదరడావెలిచం[ఢ, ధవషాధవము 

(ధవవృతము), న్యందన= నెమ్మి ఈ వృతములయొక ్య, అన్యతమారుఖిః = 
ఏదియో నొక చెట్టుచేత, వాడాలేక, గోమయెః=ఆవు పిడకలతో, (వజ్యాల 
యేత్ =కాల్చ వలయును. 

తాత్ళభ్ళంము : ఆ సౌవిరాంజనము ర భాగములు, బంగారము వెండి = 

రాగి ఈ మూడు లోవాములు ఒక్కొక్క భాగము విధి [పకారము, కలిపి ఒక 

మూసలో పోసి, బలిమంగన ,న్వ స్తివాచకములచే, అగ్నిని ఆహ్వానించి, ఖది 

రాదులతో నేదయో నొక చెట్టు యొక్క థ్తులతో కాల్బ వలయును. 

మూ॥ తతళ్చారాగావలోకి తళ్వరమార్యతారాం దివా దజాక్విరు (డేం 

(రారిత్య, సోమవరుణ వె వైశ్వానర వాయు విషు జనక భరద్వాజ ధన్వంతరి 

సుశ్రుత భవ్యసుకచ్యా స్కంధ చనన వైన తేయానన్యాంళ్ళ యథా విధ్యుక్త 
న 

య 



856 అషహ్టైంగసం[గహ వ్యాఖ్యానము 

'చేవతాః సుమనోతుత లాజస్వ సిక సంయావనిస్తుష యవ సంస్కృత గుడ ఘృత 
మీ|క పాయనై రర్చయిత్వా వృద్ద వైద్య (వాహ్నణాంళ్ళ శుక్ల వాససో 

మహతీభిర తీణాభి: పూజయిళ్వా తసిగిన్నగ్న తదంజనంధ్యాతం ధ్యాతమావర్చ 

పృథక్ పృథక్ నిషేచయేత్ ---గోళక్ళ దన మూూతఘ్యత దధి జౌ ద వసామజ్జా 
శైల మద్య నర్వగంధాంబు శర్యరోదకేముర సేఘ తధా హరీతక్యామలకరవి 
తక కాశ్శర్య మృద్వికళ్ళంగాటక శేరుకోత్సల నళిన సౌగంధిక మృణాళికా 
కాషధేఘ తధాలావ కపింజలై ణ శశహారిణ కులీరరసేషు తధా మధుక చందన, 
కాలానుసార్యనలదపద్శు కోశీర మంజిష్టై అనంతా గరిక కుంకు మోద శేషు, 

(పతివదార్థము ; సుమనః == మంచి మనన్సుగలవాడై, తతః = తరు 

వాత, ఆర్యావలోకికేశ్వరం; ఆర్యతారాంశళ్చడాచం|దుణ్ణి, |ధువనక్ష[ తమును 
చూచి; [బహ్మ = |[బవ్మా; దమ=దక్శ ప్రజాపతి; అశ్వి = అశ్విని దేవతలు, 

రుద = ఈశ్వరుడు; ఇం|దడాఇం|దుడుః ఆదిత్య=సూర్యుడు; వరుణ=వరు 

ణుడు; వె శ్వానర=ాఅగ్సి ; వాయు = వాయువు; విష్ణు =విమ్ణువు; జనక == జనక 

మవో రాజు; భర చ్య్వాజ భరద్వాజుడు; ధన్వంతరి =ధన్వంతరి; సుశుత = 

ను శుతుడు; భవ్య =భ వ్యుడు; సుకన్యా = సుకన్య; స్మ్కందడాను|బవ్మాణ్య 

స్వామి; చ్యవన చ్యవనుడు; వై_నకేయాన్ =ాగరుత్మంతుడు మొ॥ వారిని; 
అన్య్యాంశ్చ =మరియు ఇతర దేవతలను; ఉ క దేవతాః = చెప్పబడిన దేవతలను; 

యథావిధి =ాశా(స్త్ర (ప్రకారము; అతత వఅటీంతలను; లాజా=ేలాలను; 

స్వ _స్తికాహమంగళకరములై న నెయ్యిపాలు తెనె మొ॥ వాట్లను; సంయావ=ా 

సంయా వము; నిన్తుషయవవవొట్లు తీసిన యవలు, వీటిచేత; సంస్కృత = 

తయారు చేయబడిన పదార్థములను; గుడవ బెల్లము; ఘృ త= నెయ్యి కిటిత్రో; 

మి[ళపాయ్ననె *=కలిపి తయారుచేసిన పాయసములచేత; అర్భయిళ్వా == 

టై వేద్యాదులతో పూజిం చి; వృద్ద వై_ద్య బావహ్మాణాన్ = జ్ఞాన చై_ద్యులయిన 

వృద్ద (బావ్మాణులను; శుక్ల వాసః = కెల్ల నివ! స్త్రములచేత; మవాతీ భిక్షతీణాభిః = 

అధిక ధనములచేత; పూజయిళ్వా=పూజించి; తస్మిన్నగ్నే= ఆ అగిషియందు; 
తదంజనం=ఆ మూసలో నుంచిన సౌవీరాంజనమును; ధ్యాతం=కాల్చవల 

యును; ధ్యాతమావర్చ=ాశకాలుచున్న దానిని శలాకలతో ఇటునటు కదల్చి; 
పృధక్ పృధక్ వేర్వేరుగా; నిషేచయేక్ = ముంచవలయును; గోశకృ్ళ[దస = 
ఆవుపేడ రసము; మూత = మూ తము; ఘృత నెయ్యి; దధి= పెరుగు; 

జౌ(ద= తేనె; వనడావన; మజ్జ = మజ్జ; త్రై ల ==నువ్వులనూనె; మద్య వసారా 

యము; సర్వగంధాంబు = సమ _స్తగంధములతో కూడిన నీకు; శర్మ రోదక == 

చక్కెర కలిపిన నీళ్ళు; ఇమురసేషు = చెరుకు రసములందు; తధా=లఅ్లే; 
వారితకీ కర కా్మయ; ఆమల కీ=ఉసిరిక్కాయ,; విఖీతకి = తానిక్కాయ; 

కాశగర్య == పెగ్గుమ్ముడు; మృద్వీక = దాత; శృం గాటక =ళ్ళంగాటక ములు; 

శ శక ఊభ(ద్రము_న్హలు; ఉత్పల డా తెల్లక లువలు; నలిన వానల్ల కలువ; సౌగంధిక కా 
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కామంచిపూలు; మృణాళిక =తామరతూడు; ఈ దవ్యము లయొక్క-; క్యాధేషు = 
కపాయములందు; లావాహలావుకపిట్ట; కపింజలడాక పింజలము; వణావాలేడ్షి; 

శశ్షడాకుం చేలు; హరిణ= వారిణము; కులీర == కుఖిరమను వతి; పిటియొక్క; 

రసేషు=ా మాంన రనముల యందు; తధా=ాఅ్లు; ;మధుక = మధుయఫ్టి; చందన=, 

చందనము; కాలానుసార్య = అతి పువ్వు; నలవ == అవురు ' వేరు; పదక = 

తామరపువ్వు; ఉళీర వట్టి వెళ్ళు; మంజిష్ట్ర =మంజిష్ట; అనంతాడానుంగధిపాల; 

7 రిక = కావిరాయి; కుంకుమడాకుంకుమ పువ్వు విటియొక)-; ఉదే*ేషు == 

ఉదకముల యందు; పృథక్ పృథక్ = వేర్వేరుగా? నిమేచయేళ్ = 
ముం చవలయును. 

- తాత్తర్యాయు ; ఈ ఫావనీరాంజనమును మూనలో నుంచి అగ్ని లో పెట్టు 

టకు ముందు ఓపషధులకు అధిపతి యైన చం[దుజ్జి, (ధువనత| తమును చూచి 

|బహ్మోది దేవతలను శా(స్త్రమునందు చెవ్పబడినట్టుగా పుష్పములు, ేలాలు, 

ఆవతలు వీటితో నమం[తముగ పూజించి, మంగళకరముల న నెయ్యి, పాలు, 

తేనె, పొట్టు తీసిన యవలు, గోధుమలు మొ॥ వాటితో సిద్ధము చేయబడిన 

పదార్థములను నివేదనముచెసి, జ్ఞానముచేత వృద్దులెన వె వైద్య (జాహ్మణులను 

తెల్లని. వస్త్రములచేత, ఎక్కువ “వెలగల బంగారు మొ॥ దతీణలచేత పూజ్య 

భావముతో గౌరవించి అగ్నియందలి మూనలో నుంచిన ఈ అంజనమును శస్త్ర 

శలాకలచేత అటునిటుకదల్పుచూ, ఈ[కింద నుదాహారింపబడు | దవ్యములచెత, 
తయారుచేయబడిన క్వాధములో వేళ్వేరుగా ముంచవలయును. 

" ఆ (దవ్యములేవి యనగా గోవుపేడ యొక్క రసము, గో మూతము, 
గో ఘృతము, పెరుగు, తేనె, వస, మజ్జ, తైలము, మద్యము, సర్వగంధములతో 
కూడుకొన్నజలము, శర్యరకలిపిననీరు, చెరుకురసము, కరక్కాయ, ఉసిరికాయ, 
తానికాయ, 'పెగ్గుముం్రడు, [| దాత, శ్చంగాటకములు, భ[దముస్తలు, 'తెల్ల 

కలువలు, నల్లక్రలువలు, తామరతూండ్లు, వీటియెక్క కషాయములో, అన్తే 
లావుక పిట్ట, కపింజలపిట్ట, లేడి, కుందేలు, జింక, కురీరము, పిటిరఘొక ).- 

మాంనరసము లందు, అశు మధుయపష్టి, చందనము, ఆాతిపువ్వు, అవురు వేరు, 

తామర పువ్వులు, వట్టి వేళ్ళు, మంజిస్ట, నుగంధిపాల, కావిరాయి, కుంకుమ 

పువ్వు వీటిని చూర్శించి, నీళ్ళలో కలిపి, తయారు చేసిన కడుగులో మంచి 
మనస్సు గలవాడై. “పేశ్విరుగా ముం చవలయును, 

. నూ తతః శుక వాససి బద్వా చాపదళ రాత మాంతరి కే ౬ మృసి 
శ య 6 

వాసయేత్. 

(వీతివదార్తీయు : తతఃహతరునాత, శుక్షవానసి=ా తెల్లని వస్త్రములో, 
@ి ౧ యా 

మధ్ద్వాాబంధించి, ద్వాదశ 'రా|తం = పం(డెండు రాత్రులు, అంతరి స = 

8 బసికావ ర్థజలములో ముంచి, వాసయేత్ దయుంచ వలయును, 

తో 
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మూః॥ తతశాయా యాం ఏశోమ్య స్ఫటిక, ముక్తా, |ఫవాల కాలాను 

పాఠ్య, (పళీవావం, పునఠపి, జలిమంగల పూర్వకం మహద్వాససా కన్యయా 

దృషధి పేషయుళ్వా నువర్ణ, రజత, తా్యామ శంఖశైల ద్విరద రదనగవల 
వెథూర్య, స్ఫటిక మేషశ్ళంగాసన సారాన్యతమ ఘటితాయా మంజని 

కాయాం నిధావయేజ్। 

[వతివదార్థము : తతఈవతర్వాత, భాయాయాం =నీడలో, విశోవ్య=ా 
యెండించి, సృటిక పటిక, ముక ముత్యము, (పవాలహపగడము, కాలాను 

సార్య=అాతిపువ్వు,వీటిని, (పతీవాపం=చేర్చి, పునరపికామర లకూడ ,బలిమంగళ 

పూర్వకం పబలిమంగళ పూర్వకముగా, మహాద్వానస = బాగు గాపొట్టుతీయబడిన, 
కన్యయా == కలబందతో, దృవధి = అాతివై న, పేషయిత్వా జా నూరి, నువర్ణ = 
బంగారము, రజత మై వెండీ, తామ రాగి, శంఖ = శంఖము, శౌ ల=ారాయి, 

ద్విరదరద == వనుగుదంతము, నగవల= ఆవుకొముం, చ_థూర్య=ావై ఢథూర్యము, 

స్ఫటిక =పటిక్ర, మేషశ్ళంగి=మేకకొమ్ము, ఆనవసార =ఆసవసారము, అన్యతమ 
ఘటితాయా ==పదియో ఒక చానితో కలిపిన, అంజనికాయాం=ాభరణిలో, 

నిఠధాపయేత్ = ఉంచవలయును, 

తొతృర్యూము ; తరువాత "శ్వేత వస్త్రములో 19 రా|తులు వర్ష జల 
ములో ముంచి ఉంచిన ఆ సౌవీరాంజనమును నీడలో నెండించి, దానిలో వటిక, 
పగడములు, ముత్యములు, ఆాతివువ్వు వీటిని చూర్థించి, కలిపి, మరల బలి 
మంగల పూర్వకములై సట్టి పూజావిధానములను సలిపి వెతోలు నంతయు 
వలిచివేసిన కలబందతో కలిపి ఇాతినై న మర్దించి బంగారు భరిణలోగావి, వెండి 
భరిణలోగాని, రాగి భరిణలోగాని, శంఖములోగాని, ఏనుగు దంతపు భరిణలో 
గాని, జాతి భరిణలోగాని, ఆవు కొమ్ములో గాని ఏదియో భరిణలో దీనిని 
ఉంచవలయును, ' 

మూ! అథ పునరపి పూర్వవత్ కృతన్య_న్త్యయనం సావి ('కేణ కరత్రిణా 
సర్వ విద్విజన్మా ఏిదవ _త్తదభి సంస్కుర్యాత్ | 

(* తివదార్థ్యు : అధవాదీని తరువాత, . పునరపివిమరల, పూర్వవత్ 
క్చాతన్వ_స్త్వయనం = వెనుకటివలె చేయబడిన స్వస్తి చాఛనము, సావితేణ 
కరర్రణా = సౌర మార్గముచ్వారా, సర్వవిద్వజనాగ్రి వానమ స్ట జ్ఞానము లయంచారి 
"తేరిన అధర్వ వేద పండితులై న _(బాహ్మాణులు, విధివత్ =శ్వాస్త్ర (పకారముగా, 

తత్ ఆ అంజనమును, అభిసంస్కు-ర్యాత్ సిద్ది చేయవలయును. 
తాత్మ్రర్ధూము : భరణి యందుంచబడిన అంజనమును మరల వెనుకటివథఖ 

సౌరమాళ్షము ద్వారా. స్వస్తి వాచనాఢులను వేసి, అధర్వ వేశమునందు పండితు 
డన (వావ్మాణుడు మరల శాస్త్ర |పశారము ఈ అంజనమును ళుద్ధిపరచ 
వలెను, . - | 
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మూ॥ తతోగజస్కంధ మారోప్య పాండురచ్చ(త చామరవాలవ్యజనై $ 
అనుగతం తథా శంఖ దుందిభి న్వనై * ద్విజాతివర [(పయుక్తైళ్చ్ళ వేదవాద 

మిశ్లై 9: పుణ్యావాఘో మెః కృత పుమ్ప్నోపహారం వైద్య గృవహాన్నాయక 

గ్భవాం అను| పవేశయేకత్ | 

(వతివదార్థము : తతః=అటు తరువాత, వైద్య గృహాత్ = శాజ 

వై ద్యుని యొక్క గృహమునుండి, గజస్కంధం జాఏనుగు యొక్క మూపు 

రము వెన, ఆరోప్య౫=జఉంచి, పాండురచ్చ(త చామర వాలవ్యజనై == తెల్లని 

రంగు గల గొడుగు, వింజామరలు, విసనకరలుచేత, అనుగతం = అనుసరించి 
వెళ్ళుచున్నట్టి, తధా=అన్లే, శంఖ = శంఖములు, దుందుభి వచదుందుభులు, HY 

యొక్క, స్వనై ౩=శబ్దములచేత,ద్విజా తివర (పయుతై,ః=[ బభాహ్యుణులయొక్క 

ముఖము నుండి వెడలుచున్న, 'వేదవాదమిశైై Ye = వేదవాక్యములతో కలిసిన, 

పుణ్యా౭భో-షెః వన్వ స్తీ వాచనముల యొక్క ళబ్బములచేత, కృ తపుష్పోపహారం 

== వేయబడిన మాలలు మొ॥ ఉపహారములను వేసి, నాయక గృహం=ారాజు 

యొక్క ఇంటిలోనికి, అను (పచేశయేత్ = ప్రవేశింవచేయవలయును. 

తౌత్స)ర్మ్రంము ; తరువాత రాజవై ద్య గృవామునుండి యేనుగు అం జారి 

వెన ఈ అంజనమును వెట్టి, తెల్లని వింజామరల చేత వీచుచూ, తెల్లని గొడు 

గుల చేత ఎండ, గాలి మొ॥ తగులకుండా పట్టుకొని, శంఖములను పూరించుచూ, 

ఢప్పులను చాయించుచూ, ఉ_త్తములై న (బాహ్య్ముణులచేత, వేద వాక స్రములతో 

గూడిన స్వ_స్త్యయనాది ఘోషములచేత వేయబడిన పుష్పమాలలు, ఉపవోర 

ముల్లును వేసి, రాజ సౌధములోనికి (పవేశింప జేయవలయును. 

మూ॥ అనంతరంచ తేన విదేవోధిపో పధి వైన నర్వాన్ధేషు సిద్దేనాంజ నేన 

యథోక్తానా మే వాంజన భాజన [(దవ్యాణా మన్యతమయా, శలాకయా 

గో (బావ్వ్యాణ పూజా పూర్వ్షకం శుచిః సన్యమః భూత్వాఛార ణీమిమాం విద్యా 

మధీయ మానః పూతః పూర్వ మవీ. దతీణం అంజయేత్ ! 

(ఏజివదార్థ యు; అఇనంతరమ్ =అనంతఠము; విచేవోదిఫోధి షేన =వి దహ 

రాజు చేత చెప్పబడిన, సర్వార్లేషు ==సమ_స్త (పయోజనములలో' సిద్దేన= 

సిద్దము చేయబడిన, కేన అంజనేన == ఆ అంజనముచేత, యథోక్షోనా మేవ = 

వూరష్దము చెప్పబడిన, అంజన భాజన [దవ్యా్టిణాం=అంజళ్లమునుంచు భరణిని 

తయారు చేయుట కుపయోగించిన (దవ్యములలో, అన్యతమః = వదిళయోనొక, 

శలాకయా =శ లాక చేత, కుచిః =అంత్తఃశుద్దై, బహిళ్ళుద్ది కలిగిన, సన్యమః = 

నియమములతో కూడిన వాడుగ, భూత్వా = అయి గో బాహ్యణ పూజా 

వూర్వకం=ాగో వులను, (జాహ్మాణులను పూజించి, ఇమాం ఈ శైస్పబోవు, 

ధారణీం విచ్యామ్ == ధారణీ యను విదర్థిను, అధీయా న =జపించుచున్న వాడై, 

పూఈడావవ్నిత నునన్కూడై., పూళ్వంచా మొదట, చడిణం అతి ఇకుడికంటిలొ, 



Ly అష్టాంగ సంగ్హపా వ్యాఖ్యానము 

అంజయేిత్ =అంజనము వేయవలెను. 

తౌత్ళర్యోయు ; తరువాత విదేహ మవోరాబు చేత ఉవచేశింపబడిన 
సర్వార్థ సిద్ధితమైన ఈ అఎజనము చేత పూర్వపు భాగములలో చెప్పిన అంజన 
భరణిని తయారుచేయుట కువయోగించిన [దవ్యములలో వదియోనొక (ద్రవ్య 
ముతో తయారు చేయబడిన శలాకతో గో ఛాహ్ముణులను పూజించి పవిగత్రుడై 
నియమవంతుడై ఈ చెవ్పబోవు ధారణీ విద్యను జపించుచున్న వాడై పవిత్రమైన 
మనస్సుతో గూడినవాడై మొదట కుడికంటిలో అంజనమును వేయవలయును. 
మం[తము : 

... నమళ్చముః పరిశోధన రాజాయ తథాగతా యార్డ తే సమ్యక్ నంబు 
ద్యాయ। తద్య థా. _ 

ఓం చతుః (పజ్ఞా చతుః విజ్ఞాన చక్షుః విశోధయ స్యావే॥ 

తాత్సర్భమయు ; ఈ కన్నులను పరిశోధించు రాజునకు నమస్కారము. 
అశు బుద్దునకు నమస్కారము. ఎట్లనగా ఈ కన్నులు, (ప్రజ్ఞా చతువు, జ్ఞాన 
ఛకువులను చక్కగా శోధనచేయును, 

ఇచట వాగ్భుటుడు బెద్దుడు గాన ముందుగా బుద్దునికి నమస్కారము 

చేసెను. కాన ఈ అంజన చేయునపుడు ఎవరై ననూ వారివారి ఇష్ట దేవతలకు 
నమస్కారముేసి ఈ అం.!నము నిడవలెను, ఇట్లు చేసినయె డల వారికిష్ట సిద్దిగల్లును, 

మూ॥ తతవోత్పరం తామేవ ఛారణీం అనుసంన్మరణ్ సాయం [పాతః 

(పత్యహాం, ఏతత్ పరం పవిత్ర మారోగ్యకర మూర్జస్కరం సర్వ విఘ్నవార 

మంజన మశ్విభ్యామిం|దన్య వృ(త్రవధాభ్యుది తస్య పాక (పకల్పితం, తసాగ్రదేత 
(దాజ్ఞామ్ రాజమవో మా(తాణాంచ మహీం విజిగిషమాణానాం (బాహ్మణా 

నాంచ వేదాధ్యయన మన్య చద్వా మహచ్భా(న్త) మవగాహామాసనానాం (ప్రసన్న 

మనా భఖిషక (పక్ ల్పయేదితి ! 

(వతివదార్థము : తతహాత్ =అటు తరువాత, పరం = ఉత్కృష్టమైన " 

ఆ మేవాదానినే, ధారణీం = ధారణీ మంత్రమును, - అనునంనగిరణ్ = జపిం 
చుచు, నాయం సాయం కాలము, (పాతః ఉదయము , (పత్యహః = (పతిదినము, 

ఏతత్ ఇది పరమంహఉత్కృష్టమెనది, పవిత్రం =వవిత్రమెనది, ఆరోగ్య 
కరం= ఆరోగ్యమును చేయునది, ఊర్జస్కరం =ఉత్సావామును వృద్ది పరచునది, 
సర్వవిఘ్న వారం = సమ_స్దమైన విఘ్నములను పార|తోలునదియెన, అంజనం == 
అంజనమును, వృత వధాభ్యుది తస్య వృ తాసురుడను రావనుని సంహారించు 

టకు ఉద్యుక్తుడై న, ఇం|దస్యడాఇం[దుని కొటరకు, [పాక్ పూర్వము, అ 

భ్యాం=అక్వినీ చేవతలచేత, [పకల్పితం = తయారు చేయబడినది, తస్మాత్ = 

ఆశారణము వలన, ఛతర్ "ఈ అంజనమును, రాజ్ఞాంచరాజులకొరకు, మహీండా 



ఎనిమిదో అధాకయము కి &3 

భూమిని, విజిగిషమానొనాం =భూమినిజయించు కోరిక గలవారలకు, రాజమవో 

మా తానాంచరాజుతో సమానమైస ఐశ్వర్యవంతులకు, (బాహ్రణానాం == 

(బాహ్మణులకు, వేదాధ్యయనం = వేదమునుచదువుట, అన్య ద్వా వ లేక వేలేదై న, 

మహాక్ =గొప్పదై న, శా(స్త్రం=ాశ్నాస్త్రమును, అవగావామానాసాం = అవగా 

వాన చేనుకొశెడి వారి కొరకు, |పనసన్నమనాః = (పప నన్న మైన 

మనస్సు గలవాడై , భిషక్ = వైద్యుడు, |పకల్బయేక్ = తయారు చేయ 

వలెను, ఇతి == అని. 

తాత్సర్భము : ఈ అంజనముయొక్క మపహాత్వమును గురించి ఇట్లుచెవ్వు 

చున్నాడు. అటు తరువాత సె నుదాహరించిన థారణీ మాత్రమును జపించ 

వలెను. మరియు ఈ మం|తమును సాయంకాలమున, ఉదయమున, (పతిదినమును 

దినిని జపించుట వలన, మానవులు పవి తవంతులుగను, ఆరోగ్యవంతులుగను, 

సమనృవిషముల నుండి విముక్కి పొందిన వారుగను, అగుదురు. ఇట్టి మహత్తర 

గుణములు (పసాదించు. ఈ ' అంజనమును అశ్వినీ దేవతలు వృ[తానురుడను 

రాకనుని సంహరించుట కుద్యు క్షుడెన. దెవేంద్రున్ని కొరకు మొట్టముదట 

తయారు చేసిరి. అప్పటి నుండి రాజుల కొకు, రాజుతో సమానమైన ఐశ్వర్య 

వంతులకును, భూమిని జయించుటకు కోరికగల పరా[కమవంతులకు. (వావాై 

ణుల కొఅకు, వేద పండితులకొటకు, శాస్త్ర పండితులకొరకు, (పనన్నమనస్కు- 

జన వైద్యుడు తయారు చేయుచున్నాడు (చేయవలెను) 

భలిలోఖి : ధన్యం సర్వార్థ సిద్దాఖ్యం, = + భిషః (పకల్పయుదితిఅను సూత 

పర్యంతము శ శి లేఖ వ్యాఖ్యానము వివరింపబడుచున్న ది, 

అథ అనునది మంగళ వాచకము. శుక్లపక్షము నందలి ద్వాదళ, నవమీ 

తిథులందు, పగలు, పుష్యమి మొ॥ నక్షు[తములలో పదియో ఒక నక్ష[తముచేత 

చం[దుడు సంయోగమును చెందిన వాడగుచుండగా [పళ_స్తమెన ముహూర్తము 

నందు, సింధునది యొక్క. (పవావాములో పుట్టిన ఈ సౌవీరాంజనమును 

(గహింపవలెను. ఈ సౌవీరాంజనము 8 భాగములు, ఒక భాగము కనకాదులు- 

వీటన్నింటిని ముద్దగా చేసి, మూసయొక్క- మధ్యలో నుంచి. సమం|త్రముగా . 

[పోతించి బలులు స్వ న్తీ వాచనములచేత అగ్నిని పూజించి చండ మొ॥ కస్షైల 

చేత, నుగ్గుల చేత మండింపవలెను. ఈ మూసను ఆ అగ్నిలో నుంచవలెను. తరు 

వాత అక్షతలు, పుష్పుములు మొ॥వాటి చేత వృద్ద వైద్యులను, _వాహ్మణులను 

పూజించి తెల్లని వస్త్రముల చేత, భూరి సంభావనలచేత వారిని సత్య-రించవలెను, 

తరువాత ఆ అగ్ని యందలి మూసలో నున్న ఈ అంజనమును శలాకచేత అటు 

నిటు కదల్బుచూ గోమయస్వరనము మొ॥ వాటిలో యుంచవలెను. తరువాత 

ఆ సొపీరాంజనమును నీడలో నెండించి పొట్టు దీయబడిన కలబంద రవములో 

కలీపి రాతిమై బేసి నూరి బంగారు భరిణెలోగాని, వెండి మొు॥వోని" భరణిలో 



కరి అష్టోంగసం|గ్రహీ వ్యాభ్యానము 

గాని ఆ అంజనమును జా గత్తగా యుంచవలెను. తరువాత ఆ భరిణను వైద్య 

గృహములో నుంచవలెన . తరువాత ఆ భరీణిని మరల స్వ _స్తివాచనాదులచేత 
శుద్దిపరచి ఏనుగు అంభారి వైన యుంచి, పుషృమాలలు వేసి మంగళతూర్య 

రావములతో వేద పఠనముతో స్వస్తి వాక్యములతో రాజగ్భవహమును 
చెర్చవలెను. 

మూ! ౯థ యోగాః (పవత్యుంశే బృవాప్పతి కృతాః వాః। 

యాన్ నేవమానో నృపతిః శతృభ్యోవై తి వంచనామ్ 
బిల్వాఢకీ యవజార పాటలీ బాహికోషణాః 

(శ్రీపర్షీ శాల లీ యుక్తా నిషా్యధః |పోకుణం పరమ్॥ 

సవిషం (పోత మేత్ శేన సద్యోభవతి నిర్విషమ్! 
యవ చేంధన పౌనీయ శస్త్ర శయ్యాసనాదనమ్। 

కవచాభరణ ఛ|త వాలవ్యజన వేశ్ళచ। 

శేలు పాటల్యతి విషా (గు గోపీపునర్నువమ్! 

సమంగా వృషమూల త్వక్క పిత్త వృషళోణితమ్। 

సవా దంతిశఠం తద్వత్ |ప్రోతణం వీివనొళనమ్।; 

లాజా (పియంగు మంజిష్టా సమంగాల వారేణుకాః। 

సయషఫ్యావ్యో మధు సంయుకాః బ|భుపి ₹ తేన కల్కి ఈాః॥ 

నిఖనేద్లో విపాణస్థాః సప్తరా[(శం మకీ కీత్ర లే! 

తతః కృత్వా నుణింపేమ్నూ బం వా నేన ధారయిత్ 

నంస్పృష్టం నపిషం తేన సద్యోభవకి నిర్వినమ్॥ 

మనోవ్యాల శ మీపుష్పంత్వజ్ని శా శ్వేత నర్గపాః। 

కపిత్త కుష్ట మంజిష్టాః పితేన నూ క్షకల్కి-ఆాః। 

శునోగో। కపిలాయళ్చ సౌమ్యాభ్యే ఒయంవరోఒగదః॥ 

విషజిక్ పరవముంశార్య|ో్యో మణి రత్నంచ పూర్వవత్ 

మూసి శాజరువో నాపి హే బర్భా విపాపవోః॥ 

(థకిభదార్థియు : అథ = తరువాత, బృవాస్పతిక్భళ*ః = బృవహాస్పతి 

చేత చేయబడిన, శివాం ామంగళకరములై. న, యోగాః = యోగములు, (పవ 

క్యం'తే == చెప్పబడుచున్న ని, యాన్ ఏ యోగములను, సేవమానః=ైసేవీంప 

బడిన వాడై, నృపతిః = రాజు, కళ్ళ భో! = శ|త్రువులనుండి, వంచనాం హై 

మోసమును, సై తి=పొందడు, బిల్వ = మానేడు, ఆఢకీ=కందులు, యవజార 
=యవశ్లారము, పాటలీ=కలిగొట్టు, బాహ్లీక=ఇంగువ లేక కుంకుమ పువ్వు, 
ఊషణాః వమ్రింయములు , (శ్రీపరీ = పెగ్గుమ్ముడు, శాల్మలీ =బూరుగ, వీటితో , 

_యిుక్తాాకలిపిన, క్వాధః డా కపూయము, పరం = మిక్కిలి, (పోవణమ్ = = (పోవణ 

మునకు తగియున్నది,సవి షం =విషముతో గూడిన [దవ్యమును, తేనా = ఈ 

కషాయన్లుతో, (పోళయ్మేత్ = (ప్రోడింవవలెను, తేన = ఈ పోతణముతో, 



ఎనీమీదో తధ్యాయమేు గ్రీస్ 

సద్యః = వెంటనే, నిక్విషంజావిషరహీతమైనదిగో ఆ వస్తువు, భవతి == అగు 
చున్నది, యవస=-ాయవనము (పశువులు మొ॥ తినునక్ష గడ్డి మొ), ఇంధన 

క మైలు, పానీయ = పానయోగ్యమైన జలమందు, శస్త్ర =శస్త్రము, శయ్యా 

=పడక, ఆసనాాపీటలు మొ॥ ఓదనమ్ = అన్నవు, కవచా = కవచము, 

ఆభరణా = తొడుగులు, ఛ|కా = గొడుగులు, చాలవ్యజనా = వింజామరలు, 

చడామరియు, వేశా == గృవాము, సద్యః = వెంటన, "తేన= ఆకపాయముతో 

(పోతి.చుటచేత, నిర్విషం == విషరహిత మైనదిగా, భవతి == అగుచున్నది, శేలుడా 

విరిగి చెట్టు, పాటలీ = కలిగొట్టు, అతివిపా = అడివిష, శిగు = మునగ, 

గోపీ = నుగంధిపాల, పునర్నవమ్ = తెల్ల గలి జేరు, సమంగా = మంజిష్టా, 

వృషమూలత్వక్ = ఎలుక చెవిచెట్టు యొక్క మూలము, బెరడు, కపిళ్ళ=ా 

వెలగ, వృవషశోణితం= ఎద్దు యొక్క రక్తము, నవాదంతళర = పలి చింతతో 

గూడ, తద్వత్ =వెనుకటి వలె, (పోతణమ్ = = (పోఓణము, విషనాశనండా 
మును నశింపచేయునచిగా, భవతి=అగుచున్న ది. 

లా జా=ాలకు, (పియంగు =| పేంఖణము, మంజిష్టూ = మంజిష్టా 

నమంగా=ైమునుగు చామర, ఆలవతాలకము, మధుయుతా- తేనెతో చేర్చి 

బ|భుపి_క్తేన = ముంగిస పిత్తముతో కలిపి, కల్కిళాః=కల్కము చేయవలెను 
మహీత లే భూమియందు, న స్పప్పరా|తం = పడుదినములు, గోవిపాణ స్థాన 

ఈ కల్కము ఎద్దుకొమ్ములో యుంచి, నిఖనేత్ =పా£ పెట్టవలయును, తతః 
దాని నుండి ఆ కల్కమును స్రీసికొని ఆ కల్కముతో , మణికృళ్వా =మణి వల 

గుం డముగాచేసి, పేమ్నా=బంగారముతో, బద్దండాకవచమును చేసి, 
వాసేన=వా_స్తముతో, ధారయేత్ ధరించవలెను, సవిషండా విషముతో గూడిన 
పదార్థము, "లేన = ఈమణి చేత, సంస్పృష్టం తాక బడిన యెడల, నద్యః = వెం,టనే, 

నిర్విషం == ఆ పదార్థము. విషరహిత మై. నదిగా, భవకి= అగుచున్నది. 

మనోవ్యా == మణిశిల, ఆల=తాళక్రము, శమీపుప్పు =జమ్మి పువ్వులు, 

త్వక్ = దాల్చిన చెక్కా, నిబూడాపనుపు, "శ్వతసర్ష పా= తెల్ల ఆవాలు, ఫపిత్డ = 

వెలగ, కుష్ట=ాచెంగల్వ కోష్టు, మంజిష్టాః =మంజిష్ట, ఈ "ద్రవ్యముల యొక్క 
చూర్ణములు, శున= కుక్య్థాయొక్క, “కపిలాయాః =కపిలవర్షముగల, గోడా 
అవుయొక్క, పి త్తేన జ పిత్తముతో, శ్లత్చకల్కిళతాః == =మృదువై న కల్కముగా 
చేయవలయును, సౌమాఖ్యః == సౌమ్య అను సేకుగల, అయఅగదః=ఈ అగ 

దము, వరః = (శేష్టమెనది, పరమం=ామిక్కి-లి, విమజిత్ =విషమును జయించును, 

పూర్వవత్ = వెనుక్షటివలె, అనేనవాదీనితో, అ తాఇక్యడ, మణిః=మణి, 

కార్యః చేయదగినది, మూషిక ఎలుక చెవియాకు, వాడా లేక, అజరుః= 
అజరువాము, ఈ ఇంటిని, వాన్త్రబద్దాచ చేతికి కట్టుట వలన, పిషూవపహో డావిషము 

నళించిపోవును, 



386 ఆష్టాంగ నర|గో హీ వ్యాభ్యోనము 

తాళ్ళర్భంము : అంజనోవరయోగమును చెప్పిన తరువాత . బృహస్పతి 

చేత సిద్దము చేయబడిన మంగళకరమైన యోగములను చెప్పుచున్నారు. "రాజు 

ఈ ఆయోగములను నేవించినవాడై_ "శత్రువులతో "మోసగింపబడడు. 

మారేడు, కందులు, యవతారము, కలిగొట్లు, ఇంగువ, తెల్ల మిరియాలు, 

' వెగ్గుమ్ముడు, బూరుగ వీటిని, విధి|ప్రకారము “క్వాధముగా “తయారుచేసి, 

విషముతో కూడిన పదార్థముల్నవై చల్లిన ఎడల, అవ్ విషముతో కూడిన పదార్థము 

లన్నియు వెంటనే వివరహితములగును. ఈ | పోతణముచాలా ఉత్సష్ట మై మెనది. 

వివముతోకూడిన వంట చెరుకులు, (తాగునీము, పశువులుమొ॥ తినునట్ట కనవు, 

శ(స్త్రము, పడక, కూర్చుండు పీటలు మొ, అన్నము, నె నికులు ధరించు కవచ 

ములు, ఆభరణములు, గొడుగులు? వింజామరలు, గృహములు, "మొ॥ వస్తువులు 

ఈ క్యాథముతో పోతీంచిన యెడల వెంటనే విషరహితములుగానగును. విరిగి 

చెట్టు, కలిగొట్టు, అతివిష, మునగ, నుగంధిపాల, 'తెల్టగలి జరు, మంజిపష్టా, ఎలుక 

చెవిచెట్టుయొక వర్కు బెరడు, వెలగ, ఆవుయొక్క. రకము, పులిచింత వీటిని 

చూర్చించి కషాయముపెట్టి ఆక పూయముతో విషముతో కూడిన వస్తువు లవ 

(పోషించిన యెడల, ఆ వస్తుపులు విషరహితములగును. లక్కు, చుంఖణ ము, 

మంజిష్ట, మునుగు చామర, తాళకము, గోశెంట విత్తులు, యపష్టి మధుక ము 

వీటిని చూర్ణి చి తేనెతో కలిపి ముంగిన పిత్తముతో కలిపి కలము చేయ 
వలయును. ఆకల్కమును ఎద్దు కొమ్మలో నింపి భూమిలో 7 దినములు 

పాతి వెట్ట వలయును, తరువాత ఆ కొమ్మును వెలికి దీసి ఆ కొముులో నుండు 

_దవ్యమును గుళికగాచేసి ఆ గుళికకు అపరంజి శేకుతో కవచమిచ్చి, చేతిలో 
కట్ట వలయును, ఆ చేతితో వివ షపదార్భములను తాకిన యెడల అవి వెంటనే 

నిరాషములగును, 

మణికిల, తాళకము, జమిగ్టిపువ్వులు, దాల్చినచెక్క, పనపు, కెల్ల మిర్ 

యాలు, వెలగ, చెంగల్వ కొష్టు, మంజిస్ట పీటిని చూర్ణించి, కుక్కు లేక ఆవు 

మొక్క పిత్తముతో మెత్తగా మర్దించి, చిక్కగా చేయవలయును. దినిని 
సౌమ్య అను సేరుగల అగదముగా చెప్పబడుచున్నది. ఇది చాల (ఛహ్థమెనది. 
విషమును: జయించుటలో ఇది చాల ఉత్యప్లమెనది. ఇచటకూడ వెనుకటివ లె 

ఈ ఆగదమును గుళికగాచేసి వెనుకటి వల యుపయోగింప వచ్చును. ఎలుక 
చెవియాకు అజరుః, ఈ రెంటిని చేతికి కట్టిన యెడల విషమును నశింప చేయును, 

ళళలోఖ : తరువాత, బృవాస్సతి చేత సిద్దము చేయబడిన యోగములు 
చెప్పబడు చున్నవి. ఈ 'యోగములను సేవించిన, రాజు శ తువులనుండి మోన 

పోడు. బిల్వాది క్వాధముచేత విషమువేత కూడిన గడ్డి మొ॥ వాటిని పోక్షిం 
చిన యెడల అవి వెంటనే విషరహితములగును. ఆఢకి యనగ కందులని 
యర్థము, ఛాహ్లీక మనగ కుంకుమ పువ్వని అర్థము, గోపి యనగా సుగంధి 
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పాల, దంతశఠ యనగ పులిచీంత యనీయు,  మాదిఫలమనీయు అర్థము. 
లాజాదులు తేనెతో కలిపి, ముంగిస పిత్తముతో కల్యుముగా తయారుజేసి, 
ఆ కల్మమును, ఆవు కొమ్ములో నుంచి 7 దినములు భూమిలో పాతి"పెట్ట 
వలయును, తరువాత ఆ కొమ్ములోని జెొవధము గుళికగా తయారుచేసి, 
అపరంజి రేకుతో కవచ మియ్యవలెను. తమువాత ఆ మణిని చేతికి కట్టుకొన 
వలయును. మణి కట్టుకొన్న చేతితో విషముతోకూడిన వనువులను తాకిన యెడల 
నిషరహితములుగా నగును. మణిశిల మొ॥ వాటిని, కుక్కా పి త్రముతోగాని 
కపిల గోపుయొక్క పి శ్రముతోగాని చక్కగా మర్డింది, పిష్టముగా తయారు 
చేయవలెను. వెనుకటి అగదమున కంశు, ఈ అగదము విషనాశనము నందుత్కృ 
ప్రమెనది. ఈ అగదము పోకు సౌమ్యయని "పెట్టబడి నది. మూషిక యను ఓవధి 

నేపాళముగా చెప్పబడుచున్నదని కొందరు చేస్పుచు?న్నారు. అజరుహో .:నగా 
ప్ల త్షరుహా అని యర్గము. ఈ రెండు మూలికలను చెతికి కట్టిన యెడల, విష 
నాశకములుగా నుండును. 

మూ॥ వారేణు మాంసీ మంజిష్టా రజనీ మధుకం మధు! 

ఆనత్యకురసం లాజాశ్వ పిత్తం పూర్వపన్న ణిః-111 

వాది. తాగి పతా కాళ్ళ పి పై శభిళ్ళ లేఖళతాః। 

శృత్వా దృ్భష్వా నమా [ఘాయ నదోోభవతి ని వః nll2n 

(వతివదార్థిము ; : హారేణు == తకో[లము, మాంసీ = జటా మాంపీ 

మంజిష్టా == = మంజీష్టా, రజనీ = పనుపు, మధుకం =వధుయష్టి, మధు = తేనె, 
అవత్వక్ = తానిక్కా యవలువు, సురసం వాతులసి, లాజా=లక్క- -ఈ (ద్రవ్యము 

లను, శ్వపి_త్త == కుక్కుపి_త్తమును, పూర్వవత్ = వెనుకటివలె నే, మణిః=ాగుళిక్ర 
(చెసి) చేతికి కట్టవలెను, ఏభిః == ఈ దవ్యములతో, వాది తాణి =మద్దెల "మొ॥ 

వాటిని, చ=ామశఠియు, వళాశిా*ఃఊవతాకములను (జండాలను), లేపిశాః= 
లేపము చేయవలయును, శృత్వా = దుందుభి న్వనఃఘులను విని, దృష్ట్వాడా 
దుందుభి మొ॥వాటిని చూచుట చేత, సమా(ఘాయక=ావాసన చూచి, సద్యః = 

వెంటనే, నిర్విషః = విషరహితముగా, భవతి =అగుచున్నది. 

తాత్భ్రర్యాము ; తకో్క్కోలములు, జ జటామాంసి, మంజిబ్లా, పనుపు, మధు 
యసష్టి, తేనె, కానిక్కాయ వలుపు, తులసి ఆకులు, లకూ, "ఈ _దవ్యములను 
చూర్తి ౦చి, కుక్కపి త్తమును వేసి నూరి. వెనుకటివలె గుళికగ చెసి, దానిపై 
స్వర్ణ మును చుట్టి, చెతికి కట్టుకొనవలయును, ఇదిగూడ విషవార అగదముగ 
పేర్కొనబడినది. మణి, గోలీ, తాయెత్తు మొ॥ సేర్ణతో ప్రసిద్ధమైనది. సిద్ద 
మైన జొషధములను ధరించుటచేత, విషమ జ్వరములు మొ॥ శాంతి చెందును. 
విటిని మనము (పత్యక్షముగ చూచుచున్నాము. వై నుదావారించిన మణి 
నిరాషాణమున కుపయోగించిన ఓవధులను చెప్పబడిన [ద్రవ్యములతో నూరి, 
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లేవముగ తయారుచేసి, మద్దెలలకు, పటవాములకు, దుందుభులకు, జండాలల్ల 

లేవము చేయవలయును. లేపము చేసిన తరువాత దుందుభులను (మోగించిన 

యెడల నమ_స్స విషపూరితములై న స్థావర జంగమాచులు ఆ దుందుభి స్వన 

చుంతచే రకు జనునో నంతవరకు విషరహితములుగా నగును. పతాకములను 

చూచి వాటివి నుండి ఎగురు ఓషధులకు, వాసన చూచిన [ప్రాణులకు కూడ 

తత్కాలమునందు విషజాధలు సంభవించవు. 

కోలిలోఖ : తకో్కోలములు మొ॥ |దవ్యములను కుక్కపి త్తముతో కలిపి 

నూరి ముద్దగా చేసీ గుళికగా చేయవలెను. తక్కిన విధి వెనుకటివలె నాచరింప 

వలెను. ఈ (ద్రవ్యముల చేతనే తయారు చేయబడిన కల్కమును దుందుభి మొ! 

వాటివై పూసిన తరువాత వాటినుండి వచ్చు శబ్దములను వినుటగాని, వాసన 

చూచుట గాని చేసిన యొడల వెంటనే విషపూరిత వన్తుజాలమంతయు నిర్విష 

ముగా నగును, 

మూ! 'త్యూషణం వంచలవణం మంజిష్టాం రజనీ ద్వయమ్ | 

సూమ్మైలాం (తివృతాం వతం విళంగానీం [దవారుణీమ్॥ 

వధుకం చేతి సకు[దం గోవిపాణే నిధాపయేత్। 

త స్మాదుస్తైంబు నా మాతాం (పాగ్భక్తం వినియో జయేశ్ ॥ 

విషం భుక్తం జరాం యాతి నిర్విషేఒపినదోషక్సత్ | 

ఒతునర్జర సోశీర సర్షపా ప్యత వాల క్రై 81 

సపెల్లా రష్కురపురై ః కసుమై రర్జునసస్ట్రచ ॥ 

ధూపోవాస గృహే వాని విషం స్థావరజంగమమ్॥ 

నత [త .కీటాః సవివాః నోన్టురాన సరీసృపా 8॥ 

_ నకృళ్యాః కగ్గ ణా ద్యాళ్చ ధూపోజయం 'యృతదవ్యూతే ॥=శే 151 

(వతివదార్థము ; (త్యూషణఆ = కుంగి, పిప్పళ్ళు, మురీయుములు, పంచ 

అవణమ్ =సె ంధవలవణము, సౌవర్చలవణము, బిడాలవణము, సము ద్రలవణము, 

కాచలవణము, మం జిష్టాం =మంజిష్టను, రజనిద్వయం = పసుపు, మాని పసుపు, 

సూక్మెలాం = చినఏలకులను, ( తివృళాః == తెగడను, ప్మతంజ ఆకుప తిని, 

విళంగాని == వాయు విడంగములను, ఇం|దచారుణీం హా శుద్రపాపిరను,' మధుకం 

== మధుయఫైని, సమా ద్రం = -తశతోకూడ, గోవిపషూణే = అవు కొమ్ములో 

(నింపి), నిధాపయేత్ = ఉంచవలయును, తస్మాత్ జాఆఅకారణము వలన, తథా 

అన్తే, (పాగ క్రమిజభుజించుటకు పూర్వము, మా|త్రాం = 8-10 గురిగిఈజుల 

తూకముగల మాతను, ఉస్టాంబునా = వేడినీటితో, వినియోజ'యేత పహడఉపయో 

గింపవలెను, (తినవలెను), భుక్తం బిషం=భుజింపబడిన విషము జరాంయాతి = 

జేర మగును, నిర్విపేఒపి = విషము లేకున్న ప్పటికిని, నదోషక్ళత్ హోనిని 

కలీగించదు,. జతంచిలక్క, సర్జరస = సర్జర సము ఉశీర ఇవట్టి వేళ్ళు: సర్ప పా 
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ఆవాలు, పత్రడాఆకుప|త్రి, జాలవై 8 =ాకురువేరు, ఈ |దవ్యములచేత, వేల్ల = 
విడంగములు లేక మిరియములు, అరువ్యుర = జీడిమాను (జీడి), పురైః== 

గుగ్గులు, ఈ [ద్రవ్యములచేత, అర్జునన్య=ామద్దియొక్క,  కుసుమై ః=పుష్పముల 
చేత, వాసగ్భ హే =నివాసభవనమునందు, ధూపంహచేయబడిన ధూపము(పొగ), 

స్థావరజం గమమ్ స్థావర జంగమములకు నంబం౦చిన, విషండావిషముూస, వాని 

=చంపును (నష్టమైపోవును), తత = ఆ వాసగ్భహమునందలి, సవిపాః =వివ 

ముతో కూడిన, కీటాః=పురుగులు, ఉన్గురాఃడా ఎలుకలు, నరీన్ఫపాః=పాములు, 

నతిష్టంతి = ఉండవు, యత = ఎక్కడ, అయం=ఈ, ధూమః == పొగ 

దవ్యాతే= వేయబడుచున్న దో (కాల్చ్పబడుచున్న దో), తత అక్కడ, కృత్యా 

=మారణ ఉచ్చా టనాది బూావానాది క గ్టత్యములు, క రగ్రణా ద్యాః = కామణ 

'మొ॥ యోగములతో గూడిన కర్మలుగూడ, నభవంతి == ఉండవు. 

తాత్స్రర్భొము ఏ; శుంఠి, పిప్పళ్ళు, మిరియములు, నై ధవ లవణము, 

సౌవర్చలవణము, బిడాలవణము, కాచలవణము, మంజిస్ట, పసుపు, మాని 

పసుపు, చిన్నపలకులు, తెగడ, ఆకుపత్రి, వాయు విడంగములు, పెద్ద పాపర, 

ఈ (దవ్యములను బాగుగా చూర్చించి: అంతయు బాగుగా కలిసిన తగువాత, 

ఆవు కొమ్ములో నింపి ఉంచవలయును. భోజనము చేయుటకు ముందు 8-16 

గురిగింజల ఎత్తు అగదమును, వేడినీళ్ళలోకలిపి తాగించవలెను. ఇట్లు ఈ అగద 

మును సేవించిన యొడల, విషనహిత భోజనమును భుజించి నప్పటికిని, ఆ 

విషము వెంటనే జీర్ణ మగును. భోజనమునందు విషము లేకున్నను (పత్యవాయ 

ముండదు. లక, సర్జరసము, వట్టి వళ్ళు, ఆవాలు, ఆకుపష్యతి, కురు వేరు, వాయు 

విడంగములు, జీడి (భల్లాతకము), గుగ్గులు, మద్ది పువ్చములు వీటన్నింటిని 

చూర్చించి నిప్పులవైన వేసి, నివాస గృహములలో పొగవేసిన యెడల స్థావర 

జంగమ రూపమెన విషము వారించి పోవును. మరియు ఆ నివాస గృహమందు 

సంచరించు విషజంతువులె న పురుగులు, ఎలుకలు, పాములు ఉండవు. మరియు, 

మారక |పయోగములు. ఫలించవు. “కామణా” అను సేసుతో అనేకవిధము 

లన (ప్రయోగములు కలవు. అధర్వవేదమునందు చెప్పబడిన శాబరమన్హి 
ముల చేత మారణాది (పయోగములు చెప్పబడినవి. సౌభాగ్యము కొరకు స్త్రీలు, 

(మ కొరకు పురుషులు, వళీకరణమం [తముల చేత వశీకరణము చేయుదురు. 

ఈ విషయములు ఆయుర్వేదము నందు భూతవిద్య అను "వేరుతో (పకరణము 

గలదు. దానియందు విపులీకరించి యున్నారు. వీటినే ఆభిచారిక | కియలని 
చెప్పుదురు. 

కోళిలోఖ : (తూ్యూవణాదులను శేనె కలిపి లేపముగా చేసి గోశ్ళంగము 
నందుంచ వలెను. తరువాత స్వల్ప (వమాణమెైన మా(త్రతో భుజించు టకు 
ముందు, వేడినీటితో సేవింప వలయును. నై అగదముచేత కోన్టము సంస్కరింప 
బడినదై 'అందలి విషమును నిర్విషముగ  జయబడును, ఇన్టవారుణీ=ాగవాతీ, 
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యని అర్థము. ఆరోగ్యవంతునికి భోజనమునకు ముందు ఇవ్వబడిన జొషధము 
చెత విషము నిర్విమ మగును. విషములేకున్నను |(ప్రత్యవాయ ముండదు. విష 
జంతువుల కాలవాల్నమెన నివాస భవనములలో విషవార ధూసము వేసిన యొడల 
ఆ విష జంతువులు ఆ దరిదాపులకు రావు. మారకాది (ప్రయోగములు ఫలింవవు, 

మూ॥ శిఖిపిచ్చం వలొశాసి స రపాళ్చందనం ఘృతమ్। 
® ల e 

ధూపో విషఘ్నః శయన వననాసన గేవాగః। 

విశాలా వోగ్టషమంజిష్టా యప్టి లవణపంచకం! 

ద్వినిశా పత్ర వేల్లైలా |త్రివృచూర్ణం సమాక్షికమ్॥ 

పూర్వో కం (తూ్యూషళాదించ స్నానీయేఒమృసి యోజయేశత్ | 

(వతివదార్థము ; శిఖపిచ్చం = నెమలి పింఛము, వలాశకాస్థ వా తెల్ల 

కొక్కెర పతియొక్క ఎముక, నర్షపా=ఆవాలు, చందనం శ్వేత చందనము 
(వీటిని చూర్ణించి), ఘృతమ్ = నేతిని(కలిపి): శయన వసనాసన గేహగః=వండు 
కొను పరుపులనె న, ధరించు వ్యస్త్రములవై న, కూర్చుండు ఆసనములవై న, 

గృహోవకరణముల వెన వేయబడిన, ధూవపః=పొగ, విషఘ్నః ==వివము 
యొక్క |పభావమును నశింపజేయును. విశాలా = చేదువుచ్చ. ఓవ. = ళుంఠి, 
పిప్పళ్ళు, మిరియాలు, మంజిఘై = మంజిష, యష్టి = మధు యపష్టి, లవణ 
పం-చచకంచవంచ లవణములు, ద్వినిశ=పనువు, మాని వనువు, ప[తావఆకు 

పతి, వేల్ల =మిరియములు, ఏల == ఏలకులు, _తివృత్ = తెగడ(వీటిని) చూర్ణం 
మెత్తగ చూర్ణించి, నమాతీకమ్ = తేనె కలిపి, పూర్వో కృం=వెనుక చెప్ప 
బడిన, [త్యూవమణాదించడాతూషణాదిచూర్ద్ణమును, స్నానీయే = స్నానమున 
కుపయోగించు, అమ్మని నీటియందు. యోజయేత్ =కలుపవలెను. 

తౌత్మ్రర్య్భాము : నెమలి పింఛమును, తెల్ల కొక్కెర పతి యొక్క అన్ఫు 
లను, ఆవాలను, చందనమును బాగుగా చూర్చించి, నేతితో కలిపి, వండుకొను 

పరుపుల వైన, ధరించువన్త్రృములవై న కూర్చుండు పీటలవైన, ఇంటిలో 
వేయబడిన ధూపము, విషముయొక్క- |వభావమును నశింపచేయును. చేదుపుచ్చ, 
శొంఠి, పిప్పళ్ళు. మిరియములు, మం జిష్టా, మధుయపష్టి. పంచలవణములు 

పనువు, మానివనువు, ఆకుప।తి, మిరియములు, ఏలకులు, తెగడ వీటిని 
సమభాగములుగా (గహించి చక్కగా చూర్చించి, ఆ చూర్ష్యమునందు తేనె 

కలిపి, మరియు వెనుక చెప్పబడిన [త్యూషణాది చూర్లమును అందులో చేర్చి 
స్నానమున కుపయోగించు నీటిలో చల్లవలెను. 

మూ! క్వాథో౬థ వాఒర్క కుసుమ శ్వేశాపామార్గ నర్గపైః। 
నదధ్యాజ్యః కృతో యుకెః కతకా నాకులీ ద్వయైః। 

కలో్యవా చన్గన తరి పలాళ [ద్రుమ వల్క_ లః 
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మూరై ఏలవాలు పురన నాంలీ తండులీయ కః 

కాషథః సర్వోద కార్యేషు కాకమాచీ యుత్రె ర్ల తః॥ 

(వతివదార్థము : అథవా హఅట్టు కానియెడల, అర్కకుసుమూ జిల్లేడు 

పూవులు, శ్వేతాడావస (దించెను), అపామార్గ డ్ త్తశేణి,సర్ష వై ౩=ఆవాలు, 

ఈ [దవ్యములచేత, క్రతకా=కామంచి. నాకులీద్వయైః = రెండు విధములైన 
రాస్నా భేదములు, ఈ |ద్రవ్యములచేత, క్వాథః కషాయము, కుర్యాత్ = 
చేయవలెను. తస్మిన్ = ఆ కషాయము నందు, సదధ్యాజ్యః == పెరుగు, నెయ్యి 
కలిపి, అథవావఅట్లు కాని పక్షమున, చందన శ్వేత చందనమును, తీర 

మరి, పలాశ మోదుగ, [ద్రుమ మోదుగ వీటియొక్క. వల్కలై ఃహపట్టల 
చేత, కాకమాచీ = కాకమాచి, యుశై 8 = చేర్చబడినట్టి, మూర్యాడాచాగ, 

ఏలవాలుడాముసాం|[బము, సురస = తులసి ఆకులు, నాకులీడరాస్నా భేదము, 

తండులీయ్మ కెః=చి (ర పళ్ళ చేత, క్వాథః = క్వాథము, నర్వోదకా ర్యేషు సమస్త 

మెన నీటిలో చేయుకార్యములందు, హితః =హితకరమెనది, 

తౌత్సృర్భము : అట్లు కానియెడల, జిల్లెడుపూలు, దింశాన, ఉత్త నేణు, 

ఆవాలు, కామంచి, రాస్నా, మవోరాస్నా, వీటిని చక్కగా దంచి, విధి 

(పకారముగా కపాయముకాచి, ఆ కోపాయములో "పెరుగు, నెయ్యి కలిపిగాని, 

లేక శ్వేత చందనము, మరి, మోదుగ, మేడి వీటియొక్క_ పట్టల చేత చాగ, 
ముసాం(బము, తులసి ఆకులు, నన్నదుంపరాన్నము, చరి వేళ్ళు, ఈ |దవ్య 

ములచేత గూడిన, కాకమాచిని గలిపి, కపాయముపెట్టి, ఆ కషాయమును 

గాని, సమస్త కార్యముల కువయోగించు నీళ్ళలో గలుపవలను. ఇది చాలా 

హితకరమైనది. 

మూ॥ రోచన పత నె వాళ కుంకుమై నీల కాన్ బవూన్ । 

విమెర్న జాధ్యకేశ్యాళ్చ నారీ నరన్ఫప (ప్రియః॥ 

(వతివదార్హము : రోచనడాగోరోచనము,ప త్ర=ఆకుపతీ9,నై పాళీ = మణి 
శ్ళిలా,కుంకుమైః =కుంకుమ పువ్వు. వీటిచేత, తిల కా౯ బహూన్ ఎక్కువ నువు 

లను,విమైః =విషముల చేత, నబాధ్య తవ బాధింప బడదు, నారీనర్భవ (ప్రియః = 

(స్త్రీలకు, పురుషులకు, రాజులకు |పియమైనదిగా, శ్యాత్ =అగును, 

తాత్పర్యము ; గోరోచనము, ఆకుష|కీ, మణిశిల, కుంకుమ పువ్వు, 

వీటిని చక్కగా చూర్చించి, ఎక్కువ భాగము నువ్వులను తీనుకొని, వీటిని 

గూడా చూర్జ్మించి. రెండు చూర్ణ ములను, ఒకచోట కలిపి, నీళ్ళుపోసి, మెత్తగ 
నూరి నుదురు న తిలకముగా ధరించినయెడల విషముచేత కలుగు బాధలు 

యుండవు. ఈ తిలకము, (స్త్రీలకు, పురుషులకు, రాజులకు గూడ ఇష్టమై 

నదిగా నుండును. 
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మూ॥ చూనైైర్లరిదా మంజిష్టా కిణిహీ కణ నింబ_జెః। 

దిగ్గం నిర్విషళామేతి, గా(తమిత్యాహ గౌతమః 
నన్యపానాంజ నాలేవె రుష్టంజ్యాత్ సింజ్రవనాది కాన్ ॥ 

అగచా న్విష జగ్గస్య తీశ్లాని వమనాని చ! 

పిప్పలి మధుక జా[ద శర్క-రేతురనైః నహా। 

ద్వినిశా పత్ర వేళ్తై లా (తివృచ్చూర్శం సమాజికమ్। 127 

విరేచనం సిరామోతం [పాప్కం విసాశివణం యది! 

(వతివదార్జము : వారిద్రా=ాససుపు, మంజిష్టా,=2మంజిష్టాకిణి హీ ఉత్త 
"రేణువిత్తులు, నింబజె ౩= వేపపట్ట పీటిచెత, దిగ్గండావట్టించ బడిన, గా_తం=ాశరీర 

మును, నిర్విషతాం=విషరాహిత్యమును, ఏతి = పొందుచున్నది. ఇతి=ాఅని, 
"గౌ తమః =? తమమహార్తి ,ఆహు=పలికెను, సంజీవనాదికాన్ అగదాన్ = వివ 

(పతి షేదాధికారమునందు. చెప్పబడిన సంజీవనము మొ॥ అగదనులను, నన, 

పానాంజనాలేవైః = నస్యము, పానము, అంజనము, ఆలరేపములచేత 

యుంజ్యాత్ = (ప్రయోగింప బడవలెను. విషజగ్గన్య = విషమును భుజించిన 

మనుజునికి, పిప్పలీ మధుక ఇద ళర్క రేతముర నె 8 నహ వపిప్పళ్ళు, మధు 

యస్టి, తేనె, శర్కర, చెరుకురసము, వీటితోగూడ, తజ్హైని =తీజ్షములై నని 
వమనాని=వమనములను, దద్యాత్ = ఇయ్యవలయును. ద్వినిశా పత వేల్ల లా, 

తివృ్భచ్చూర్డం = పసుపు, మాని పసుపు ఆకువతి, మిరియములు, ఏలకులు, 

తెగ క, వీని యొక్క, చూర్ణమును, నమాతికం=ా తేనెను కలిపి, విరేచనం 
ఏిరేచనము కొరకు, దద్యాత్ = ఇయ్య వలయును. ర క్షసిరామోక్షణం యది= 

మోాక్షణముయొక్క అవసరమున్న యెడల, విసావణండాసిరా "మోక్షము, 

రపా_వ్తం =పొందదగినది (చేయవలకు). 

తొత్హ్రర్భూయు : వనుపు, మంజిఖ్టూ, ఉత్తరేణు విత్తులు, వేవవట్ట, వీటి. 
చూరించి, శరీరము వెన పట్టంచిన యెడల, శరీరము విషరహితమైనదిగా నగును 
ఈ విషయమును గౌతమ బుషి చెప్పెను. వివ (వతి "షేధాది కార్యృమునందు 
చెప్పబడిన సంజీవనాది అగదములను నళ్యము చేయుట కొరకు, పానము 
చెయించుటకొఅకు, లేపము చేయుటకు 'ఉవయోగింప వలెను. విషమును 
భుజించిన మానవునికి పిప్పళ్ళు, మధుయప్టి, తెనె, శర్కర, చెఅకు రసము ఇవి 
కలిపి తీట్లమై న వమనౌషధములను ఇపిించి వమనములను చేయించ వలెను, 
పనుపు, మానిపనుపు, ఆకుప[తి, మిరియములు, వలకులు, తెగడ, వీటిని 
చక్కగ చూర్శించి, తేనెలో కలిపి, విశేచనము కొరకు ఇయ్యవలెను. ఒక వేళ 
చైద్యుడు ర కృ మోకణముగూడ అవసరమని తోచిన యొడల సిరామోవణ 
మును గూడ చేయవలయుకు, 

మూ! వృాదయావరణం కార్యం (ప్రాగేవ హితమిచ్చిశాః। 
పి'బేద్ధత మ జేయాఖ్య మమృతంచాప్య భు కాన్” 
సర్పిఃఖూ[దం దధితీర మంతతః శీతలం జలమ్॥ 
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శితా మధుక పాలిందీ కల్క-వన్మాంస మిమ్య'తే। 

గోధావారిణ బ|భూణాం సకణా శుంధీ పార్తతమ్॥ 

నాగరం సాతివివం శిఖినః నసితోపలమ్। 

సుశీతాః నమృతాశెపాం యఖాస్వం కల్సితారసాః_131 

విషపీతాయ దద్యాచ్చళుర్ధాయోర్డ్వ మథ స్తథా! 

సూత్ముం తామ రజః కాలే సజ్నూదం వ్యాద్విశోధన మ్-184 

ఓవతివదార్థము : హితం = 'తేమమును,_ ఇచ్చతా = కోరుచున్న 

డు. (పాగేవ = అన్నిటి కన్నముందే, వ్యాదయావరణం = 

ల హృదయ స్థానముయెక్క_ రతణము, కార్యం = చేయదగినది, 

కనాన్ = భుజించని వాడె రాజు, అజియాఖ్యం = అజేయ 

పేరుగల; చ = మరియు, అమృతం = అమృతమను ెరుగల, 
౦షాఘృతమును. పిబేత్ =పానము చేయవలెను, నర్చః=౭ నేయి, తి దంచ 

దధివాపెరుగు, శీరం=ాపాలు, వీటిని, అంతతః = చిట్టచివరన, శీతలం 

ఊ-చల్లని వీటిని, పిబేత్ = (కాగ వలయును, గోధా = ఉడుము, హారిణా= 

బ| భూణాం = ముంగిస పీటియొక్కు మాంనముతో. సితా = శర్కర, 

కా = మధుయప్టి, పాలిందీ = నల్ల తెగడ, ఫీటి యొక్క, కల్కవత్ = 

మువలె, మాంసం = మాంసము, పార్ష తమ్ = పృషత మను పేరు జింక 

p= మాంసములో. సకణా శుంరీ ైశుంరి, పిప్పళ్ళు కల్కుము, శిఖనః = 

)మమొక్క మాంసములోను చేర్చియు, ఇవ్యతేడాకోర బడు చున్నది, సనాగ 

శుంరిని, సాతివిషం=ాఅతివివను. సశితోపలం = కలకండ చూర్ల మును 

. త థా=అక్షే, యధాస్వం = తగినట్టు లభించిన, ఏషాం = ఓపధులతో 

ఇరు చేసిన మాంన రసములతో, నఘృళాఃహ౫ సెయికలిపి, కల్వ్పితాః=కల్పన 

, రసాః=ామాంన రసములను, నుశీతాః చల్ల గాచేసి, పి బేత్ =(తాగ వల 

సృ వివషపీతాయ = విషమును |తాగినటువంటో మానవుని కొరకు, ఊర్ణ్వం = 

'ముచేతను, తధా=అశే, అధః=విరేచనముచేతను, శుద్దా యా =ళ్ ధనము 

తరువాత, కాలే = జొషథోపయు క్ర కాలమునందు, హృద్విశో ధనం 

కయయమును శుద్దిపరచునట్టి, సూత్ముం=మిక్కిలి మె త్తనై న, తా(మరజఃడా 

ఏభ న్మమును, సతి [దం == తేనెతో గూడ, దద్యాత్ =ఇవ్వవలయును. 

తాళ్ళర్యయు : శ|తుమధ్యమున యుద్దము చేయుటకు నిల్చున్న రాజు 
ఫా వాదయమునకు బలమును చేకూర్చుటకు అన్నిటికం కు ముందు 

ఎను కల్పింపవలెను. ఆహారము సంపూర్ణ ముగా జీర్ణ మైన శూన్యకుతిగల 

క్కి అజేయ ఘృతమును, అమృత ఘృతమును పానము జేయింపవలిను. 

ఘృృతము ఉ_త్తరస్థానమున 40వ అధ్యాయములో నున్నది) ఈ ఘృతములు 

కని యెడల నెయ్యి, తేనె, "పెరుగు, పాలు తాగవలయును. ఇవి కూడా 

కని యొడల చల్లని నీకు | తాగవలయును. ఉడుము, జింక, ముంగిన ఫీటి 
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యొకు మాంసములో కలకండ, మధుయప్ట్రి, నల్ల కెగడను, క ల్కముగా చేసి 

కలిపిగాని లేక, పృషతమను జింక యొక్క 'మాంసములో పిప్పళ్ళును, శుంథిని, 

కల్క_ముచేసి, చెర్చియు, నెమలి మాంనములో శుంఠి, అతివివ మరియు కల 

కండ చూర్ణమును, కలిపియు, అశ్లే యోగ్యమైన పరికల్పనకు ఉపయుక్త 

మైన ఓవధులతో, తయారు గావించిన “మాంసరసమునందు ఆ నేతిని కలిపి, కాచి, 

చల్లార్చి తాగవలెను. విషము (తాగిన మానవుని కొఅకు, వమన విరేచనము 

లను చేయించి అతని కోపమును శుద్దివరచిన తరువాత జొషధ కాలమునందు 

హృదయమును శోధించి, సుచూర్జ్యి తమైన తామ భన్యమును తేనెతోగూడా 

ఇవ్వవలెను, 

విషమును పానము చేసిన మానవుడు ఇంటిలోని వాయువుతో గూడిన, 

పొగతో సమానమైన నల్లని మలమును వినర్జించును. మరియు కడుపుబ్బరము, 

వేడి, వివర్ణత, బాధ విధ పీట్టతోగూడి యుండును. నుదుగుతోగూడిన వమన 

మును శేయును. ఈ లక్షణములను బట్టి విషము (తాగిన వానియొక్కా లక్షణము 

[గ్రహించ వలను. 

మూ॥ శుబ్దేవ్భా తతః శాణం హేమ చూర్ణ స్య చాపయేత్ । 

ననజ్ఞతే పౌమపాంగే పద్మ ప(శేఒమ్బు వద్విషమ్! 

జాయతే వివులాం చాయుర్ష ౬ వ్యేషవిధిః నత ః॥ 

ఇళ్ళం గర విషాదిభ్యో ర శదై్వైద్యో నరేశ్వర మ్! 

స్వాదుచ్భేద సదుచ్ళేదా త్పిజానాం సర్వకర్శణామ్। 

ఆజ్ఞా ధై ర్యతమా త్యాగా మానుష క్వేఒప్య మానుషాః 185 

య |చాజ్ఞః కర్మభి స్తస్మా చారాధ్యోఒసావతీన్షి యైః॥ 

(పీకివదార్జయు : వాది=వహృాదయము, శుబ్దేసతి శుద్దమై నదిగా అగు 

చుండగా, తతః=తరువాత, పామచూర్ణనస్య = = బంగారు చూర్ణముయొక్క, 

శాణం = రెండుగురిగిం జల యెత్తు చూర్షమును, దాపయిత్ హఇప్పించ వలయును, 

'సీమపా బంగారమును పానము చేయువాని యొక్క, అంగే=శ రీరమునందు, 
విషం=ై విషము, ననజ్ఞతే = అంటుకొనదు, పద్భుప తే = తామరాకు యందలి, 

అ౦బువశ్ =నీటివలెన, విపులం =దీర్థమై, ఆయుః =జీవితము, జాయశే=కల్లు 

చున్నది, గరేఒపిహ=క్ఫ(తిమ విషమునందుగూడ, ఏవవిధి = ఈ విధియే 

సృృతఃడన్మరింప దగినది, ఇత్సం = ఇట్లు, వె టె. ద్యః =రాజ వె చె_ద్భుడు, విషగ 

రాదిభ్యః = విషం గరవివవ మొ॥ వాటి నుండి, నశేశ్ష్టరం = చక్రవర్తి రిని, 

ర శేత హరతీంచవలెను, తదుచ్చెదః రాజు యొక్క నాళము, (వజానాంచ 

(ప్రజలకు సంబంధించిన, సర్వకర్య్టణాం = నమ_స్హమెన పనులకు, ఉచ్చెదః =నాళ 

ముగా, స్యాత్ = అగును, మానుషత్వేపి=రాజు ఇతరమానవులతో సమాను 
డుగా యుండునప్పటికిని, ఆజ్ఞ = ఉత్తర్వును, ధై_ర్యాడాధ ర్యమునూ థమాడా 
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ఓర్పును, త్యాగ = త్యాగము మొ॥ కరత్రలు, అమానుషాః = అమానుషీయములుగా 
నున్నవి, తసాగిత్ =ఆ కారణము వలన, అసౌా=ఈ ,వెద్యుడు, అతీం దియెః = 
మానసిక సంబంధములై న, కరగ్షిభిః = కార్యములతో, రాజ్ఞఃకారాజు, ఆరా 
ధ్యః =ఆరాధింప దగిన వాడు, 

= తాత్శృర్శ్భయ: రాజ వైద్యుడు ఈ (పకారముగా వివగరాది విషముల 
నుండి రాజును రతీంవ వలను. ఎందుకనగా రాజు నళించిపోయిన యెడల పజల 
యొక్క నమన్త కార్యములు చెడిపోవును,రాజు మానవుడు వలెనుండును. ఆతడు 
గూడ, మానవ మాశ్రుడే. కాని అతనియొక్కా ఆదేశములు, థై ర్యము, క్షమా, 
త్యాగము ఇవన్నియు మానవులకం 3 ఆతనియందు విలక్ష్షణనులుగా నుండును. 
అందు కొరకు బుద్ది పూర్వకముగా రాజును ఆరాధింపవ'లను. బుద్ది పూర్వక 

ముగా రాజు సన్నిధిలో యుండవలెను. వకాదశేం[దియములతో బద్దుడు గాక, 
వాటి నధిగమించి, రాజును, నర్వదా సంతుష్టి పొందింప వలెను. అనగా జితం (ది 

యుడుగా నుండవలెనని భావము. ఎల్లప్పుడును తొ |టుపాటు పడక, చె_ద్యును 
సర్వకాలములయందు రాజును రక్షించుటకు |[పయత్నశీలుడుగా నుండవలెడు 

కోళిలోఖ: శిఖ పిచ్చం మొదలు అసావతీం[దియెః అను శ్లోకము వరకు 
శభిలేఖ [(వాయుచున్నాను. 

నెమలి పింఛము మొ॥ వాటిని చూర్చించి "తేనెలో కలిపి శయనాదుల 
యందు ధూవము వేసిన వివషవారముగా నుండును. అన్తే స్నానమున కుప 
యోగించు నీటిలో వెనుక చెప్పబడిన (త్యూవమణాదిచూర్జ్య మును వేసిన యొ డ, విషము 
వలన, సంభవించు యుప దవములుండవు. అట్లు కాని పక్షమున ధవవృవము 

మొదలగు వాటితో కామంచి మొ; [దవ్యములతోను చేయబడిన కపాయములో 
"పెరుగు, చెయ్యి కలిపి స్నానజలములో వేయవలెను. లేక చన్లనము, మరి, 
మోదుగ మొ॥ (ద్రవ్యముల యొక్క వట్టలను కషాయము చేసి, ఆ కషోయమును 
సానమున కుపయోగించు నీటిలో కలిపి స్నానమా చరింవ వలయును. ఇదియు 
విషహరముగా చెప్పబడినది? నాకులీయనగా సర్వాతీయని అర్థము. పలా 
వాలుకం అనగా వాలుకము అని అర్థము. గోరోచనాదులచేత, భాలభాగము 
నందు తిలక్రమును దిద్దుకొనవలయును. ఈ తిలకము విషమును హరించును. 

(స్త్రీలకు పుగుషులకు మహారాజులకిది [పియమైనది. నై పాళ శబ్దముచేత మన 
శల యని చెప్పబడుచున్నది. విషపూరితమైన శరీరమును హరి[దాది చూర్ణము 
చేత రుద్దినయెడల శరీరము వివరహత మగునని గితమబుపి. చెప్పెను. 
తరువాత చెప్పబడు విష (పతి షెధ (ప్రకరణము నందలి సంజీవనాదిఅగద 

ములను నస్యాది కరగ్రలయందు [పయోగింప వలయును. విష[పతిషేధ (పక 
రణమునందు చెప్ప బడిన [పకారముగ రక్త మోక్షణము చేయించ వలసినం 
అవసర మెర్పడిన యెొడలసిరా మో క్రణమును చేయించవలెను, విషమును భుజి 



376 అష్టాంగ సంగ హ వ్యాఖ్యానము 

చిన వానికి తీళ్లమైన వమనములను చెయింవవలిను. కళ తుమధ్యుముననున్న 

రాజునకు మొదలే ప్యాదయ రత్షణమును చేయవలయును. ఈ విషయముగూడ 

విష పతి'షెధ |వకరణము నందు చెప్ప బడును, శ త్రుమధ్యము నందున్న రాజునకు 

భుజించుటకు పూర్వము (శూన్యకుకికి) విష[వతిషేధ (పకరణమునందు చెప్ప 
బోవు అ జేయమను ఘృతమును తాగింప వలెను, ఒనెద్యునిచేత వివ [వతి మేధ 

(పకరణమందు చెప్పబడిన అమృతం అను పేరుగల ఘతృతమును భోజనాత్ఫూ 

రము ఇవ్వవలయును. చివరకు సర్పి మొ॥ లభించక పోయిన యొడల చల్లని 

నీళ్ళను తాగింవ వలెను. సితాది కల్కబుతో కూడిన మాంనము వివహరముగా 
చెప్పబడినది. గోధాదులయొక్క మాంసము విషవోరము. అశ్లే జింకయొక్క- 
మాంసనములో  శళుంఠి, పిప్పలీ చూర్ణమును కలిపి యువయోగించిన 

విషహోరమును నెమలి మాంనము _ శుంఠి, చూర్ణ ముతో లేక అతి 
ఏషా చూర్ణ ముతో లేక కర్ణ రతో కఠిపియుపయోగించిన విషవార 
మగును. ఈ గోఛాదులయొక్ష మాంసముతో అవసరమునుబట్టి యోగ్య 

మైన కలుపుటలచేత, జొమధముల కల్పింప బడిన రనములు విషహారములుగా 
చెరొన బడినవి. విషమును భుజించిన వానికి వమన విశేచనములు 
చేయించి కోస్టమును శుద్దిపరచిన తరువాత జిొవధయో గ్య కాల 
మందు అవస్థాను సొరము నూత్మమెన తామ చూర్ల మును తెనె కలిపి వ్యాదయ 
మును ళోధించుట కివ్వవలయును. ఇట్లు హృదయమును శుద్ది పరచిన తరువాత 
మాతా పూర్యకముగ సువర్ణ చూర్ణము నిప్పించ వలయును. దిని వలన 
సువర్ణ మును పానఘును చేసిన శరీరమునందు విషము విషము ఇముడదు. ఎట్ల 
నగా తామరాకువైన నీటి బిందువు నిలువనట్టు, మరియు అట్ట వానికి సుదీర్హ 

మైన ఆయువుండును. ఈ విషమున కువరేశించిన విధులన్నియు, గరవివము 
నందుగూడ పాటింప వలయును. తరువాత చెప్పబడు రకణోపొయముల చేత, 
వైద్యుడు రాజును విషగరాదుల నుండి రకింప వలయును. ఎందుకనగా రాజు 
యొక్క నాశమువలన [పజలకు సంబంధించిన సర్వకర్హలు చెడిపోవును. 
వైద్యుని చెత అతీం[ద్రియములై న మానసాదుల చేత పయత్న పూర్వకముగ 
(పజ్ఞాది కర్మల చేత రాజు ఆరాధింవ దగిన వాడు. ఈ ఆరాధనముచే, కుపితు 
జైన రాజు దోషము నాచరింపడు. ఎందు కనగ రాజు మానవత్వ రూపమై 
ధరశ్రమును పొందిన వాడై నప్పటికి తాను ఆచరించు ఆజ్ఞాదులు అమానుషము 
లుగా నగుచున్నవి. అనగా తాను ఆదేశించు ఆదేశాదులు మానవాతీత శ కిని 
గలిగి యుండును. మరియు ఆ మానవాతీత శకులు గలిగిన రాజు ఇతర వ్యక్తు 
లకంకు అధికళక్తిల వాడని నిరూపించును. అందువలన వె దని వేత 
"రాజు ఎల్ల వేళల ఆరాధింప బడవలను. వాలి 

మూ॥ యత సాజాన్నృప స్త త విజ్ఞాతః | పవిశద్భిషక్ 1-156 
న సమ్మతో ౬ఫ్యనుచితం యానస్థానాననం థ జే5 
ఉచితే పురతో రాజ్ఞ స్తినై ద్వాక్య్థంఛ నాథ చేత్ | 
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అహీనకాలం రాజార్థం స్వార్థం [పియహి తై $నహ॥ 

దేశేకాలే పరార్థంచ వకేద్దర్మార్భ స౦ంహితమ్। 

నానుశిష్యా దప్ఫ చ్చ న్తం మహ దేతర్ధి సావాసమ్। 

నాచే దహిళేనెనం మూలచ్చేద కరంహితత్ ॥ 

అనుకూలం హితం వాచ్య మహిళా ద్వార యేన్మిధః॥ 

ఉదారై 8 సౌ నయన్ వాక్య ర్హొషశ్చేత్త దువేక్ష్షయో। 

తుక్టిం వా పతి వాక సా ద్వర్ణ యేద్ద్వేష సంక థామ్॥ 

విషళ్చిదవ్య చిత్త జ్ఞః దా గిళోఒపితు భావవిత్: 

అతి [పియో౬పి ద్వేపోర౭_సి యా త్యాళు వివరీత తామ్ 

నివేద్యరాజ్జే కుర్వీత కార్యాణి సులఘూన్యపి। 

నయాయాన్న చిదం తిమైక్ కోళస్థానావరిధయోః। 

స్వల్పేఒపి దర్శ యేత్తుష్టిం లా భేఒనుద్ధత మానసః 

మిథః కథన మన్యేన కౌలీనం ద్వ-ద్వ వాదితాం। 

వస్తాది 'రాజ్ఞా సద్భళం రాజలీలాంచ వర్ష యత్ ॥ 

దత్తం యత్తు నృ వేశైవ తద్దార్యం తుష్టి వృద్ద యే॥ 

హసిత వ్యేస్మితం కుర్యాత్ _ప్రభోలేవానువృ త్తిత 8| 

ఉచ్యమానేఒవలమ్చేశ పర మర్మాణి మూక శామ్ ॥ 

స్వ మర్మణితు జాధిర్యం ఛైర్య మాధుక్య సౌన్ఫవాన్ | 

అక్వా యాసేన నాత్మానం కుర్యాదతి నను [చ్చితమ్॥ 

పాతోయశాహి దుఃఖాయనో[భాయః సుఖకృత్త ఛా॥ 147 

(వతివదార్థము ; భిషక్ = వైద్యుడు, యత = ఎక్కడ, సాజాత్ = 

(వత్యక్షముగా, నృపః = రాజు, సాక్ ఉండునో, త|త్ర=ాఅక్కడకు (అచ 
టికి), విజ్ఞాతః= తెలియపరచినవాడై (తన రాకను,  పవిశేత్ = (వవేశింప 
వలెను, సమ్మతో ఇపి=ాఅంగీకరించిన వాడై నప్పటికి (రాజు), _అనుచితం=ాతన 
స్తోమతకు తగని, యాన౭-వాహానములను, స్థాన (వచెశళములను, అసనం=ఆన 

నమును, నభ జీత్ =పొందకూడదు, రాజ్ఞ = రాజుయొక్క, పురతః=ముందు, 

(ఎదురుగా), ఉచితేాఉచితమైన ఆననమునందు, తిపేత్ =కూర్చుండనలయును, 
వాక్య్ళం=రాజుమాటను, నావీ సేత్ =ఆ కేపించరాదు (విచికిత్స చేయరాదు), 
రాజార్థం= రాజుయొక్క. అర్థమును, అహీనకాలంవఉచితమైన సమయమున, 

వదేత్ =చెప్పవలయును, స్వార్థం = తనకు సంబంధించిన విషయమును, |పియ 
హి తై ౩సవాడారాజునకిష్ట్మలె న వారితోగూడ (కలిసి వెళ్ళి), వదెత్ = చెప్పవల 

యును, చ =మరియు, పరార్థం = పరమార్థమును, ధర్యార్ధ సంహితమ్ = 

ధర్మము, అర్హముతో గలిసి యుండునో (అట్టి విషయమును), చేశేవాసశైన (పదే 
శమునందు, కాలైస్నరైన కాలమునందు, వదేత్ = చెప్పవలయును, అప్ప 
చృ నం = అడుగనటువంటి రాజును గురించి, ధర్మార్ణ సంహితమ్ హధ.అ.కూ, 

\ 
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విషయ- _ నానుళిష్యూత్ = చెప్పకూడదు. (బోధింపకూడదు), ఏతద్ = ఇది, 
మవాత్డాగొవ్పనై న, సావానం=చేయదగినదిగా, భవతి=అగుచున్నది, అహి 
"లేన == అహితములాచరించు సేవకునిచేత, వనం=వీనిని, నాచశేత్ = సీవింవ 
పడదగదు, తత్ =అది, మూలచ్చేదకరమ్ = మూలచ్చెదకరముగా, భవతి అగు 
చున్నది, తస్మాత ఆ కారణము వలన, అనుకూలమ్ = రాజున కనుకూల మైన, 

హితము = ఇష్టమైన వాక్యము, వాచ్యమ్ =చెవ్పబడదగినది, మిథః = వకాం 
తమునందు, అహితాత్ = మిథ్యాచరణమునుండి, వారయేత్ =అడ్డగింవవలెను, 
ఉదారై $=ఊఉదారములై న, వాళకై రః =వాక్ళిములతో, సాన్ త్వయిన్ =నచ్చ 

చెప్పుచూ, దోవశ్చేత్ =దోషమున్న యడల, ఉసేవయా = ఉనేవచేతనూ, 
స్యాత్ =ఉండవలెను, వాడా లేక, (పతివా క్యే వ వత్యు త్తరమునంధు, తూప్టీం=ా 
మౌనముగా, స్యాత్ = ఉండవలెను, ద్వేషనంక థామ్ = విరుద్దమైన మాటలను, 
వర్ణ యెత్ డావిడిచివెట్టవలెను, విపశ్చిదపి=వండితుడుగూడ, రాజుయొక్క మన 
న్సును గుర్తి ౦0చనటువంటివాథై , బాలిళోపి =మూర్జుడున్నూూ , భావలవిత గాజు 

రయొక్క భావమును తెలిసినవాడై కూడ, అతి పియోపి=మిక్కిలి _పేమపా[తు 
కైనప్పటికిన్నిగూడ, చ్వేప్యోపి-శళ తువై నవ్పటికిని, విపరీతతామ్ =-వివరీతత్వ 
మును, ఆకు =ళ్ళీ ఘముగా, యాతి == పొందుచున్నాడు, నులఘూన్యపి == 
మిక్కి-లి లాఘవము లై నప్పటికిన్ని, కార్యాణి = కారగములను, రాజై = రాజు 
కొఅికు, నివేద్య = విన్నవించి, కుర్వీతా = చేయవలెను. కోశస్థానోవరో 
ధయోః = ధనాగారముల లోనికి, అంతఃపురముల లోనికి, నయాయోాక్ = 
వెళ్ళకూడదు, చిరమ్ = చాలకాలము, నతిష్లేత్ == ఉండకూడదు, న్వల్వేపి=ా 
న్వల్స మైన బై నవ్పటికిని, లాభె=లాభమునందు, అనుద్ధతమానంసన్ ఉప్పొం 
గని వాడగుచు, తుస్టిమ్ == సంతోవమును, దర్శ యేత్ =చూ పెట్ట వలెను, 
మిధః=వరస్పరము, వర్జయేత్ ఊవిడిచి పెట్టవలెను. తథఛాడాలఅశ్లే, కాలినం =జన 
వాదమును, నకుర్యాత్ =చేయగూడదు, తథా = అశే, అన్యేన నవాడాఇతరు 
లతో కూడ, ద్వంద్వవాదితాం మై పీరుద్దవాదమును, వర్ష యేత్ — విడిచి వెట్టి 
వలయును, రాజ్ఞా = రాజుతో, నద్భ ళం =సమానమై న,వస్తాదిడావ స్త్రముమొ॥ 
ఆభరణములను, వర్జయేత్ = వదిలిపెట్ట వలెను, నృపేణాై వడారాజు చేతనే, 
యత్ =ప్నదెళే, ద_త్రండాఇవ్వబడినదో, తక్ అది, తుష్టి వృద్ద యే=సంతోష 
మున. వృద్ధి పర చుట కొరకు, ధార్యమ్ ధరిం పతగినద్రి, _వభాః=రాజయొక్క ,వాసి 
త ్యె =సంతసిం చువిషయమునందు, అనువృ _తీ_త్తః-అనునరించుటవలన, స్మితం= 
చిరునవ్వును, కుర్యాత్ == చేయవలెను, వర మర్శణి == ఇతరు లయొక్కృ రవాన్య 
ములు, ఉచ్యమానేనతి = చెప్పబడినప్పుడు, మూకతాం=ామౌనమును, అవల 
మేతడాఅవలంబించ వలయును, స్వమర్శణితు == తనదోషము వ్యకమె దగు 
చుండగ, బాధిర్యం =చెవుడును, ధ్రై ర్య మాధుర్య సౌవ్షవమ్ == వికార రహిత 
మైన |వవృ త్తిని, అవల మేత =అవలం బించ వలయును, ఆత్యానమ్ ౫ తనను 
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గూర్చి, అతినము[ఛితం =అతి గర్వమును, అతాగాయాసేన=ా|ళమ చేతనై నను, 

నకుర్యాత్ = చేయగూడదు. తధాహిహెఅది యుక్తమే, యథా = ఎట్లనగా, 

అత్యాయా సేన ఉ[చ్చాయాత్ = పరవశము చేత, పాతః పతనము, భవతి= 

అగుచున్నదో, తథా=అశ్లే, నో|ఛాయః=గర్య్వము లేకుండుట, నుఖకృత్ = 

సుఖకర మైనదిగా, భవేత్ అగుచున్నది. 

తాత్సృర్కోయు : వైద్యుడు రాజనన్నిధికేగునపుడు. రాజునకు వర్త 
మానము చెసి, రాజు ఆజ్ఞను పొంది రాజును దర్శింప వలయును, రాజు తనను 

గౌరవించినను, తనకు ఉచితమైన ఆసనాదులయందె కూర్చుండ వలయును, 
ఉచితముగాని స్థానమున నిలువరాదు. బావానముల నధిస్టంపరాదు. ఆననముల 

యందు కూర్చుండకూడదు. ఉచితాననముచవె రాజున కెదురుగా కూర్చుండ 

వలయును. రాజు మాటలాడునపుడు విరుద్దముగ మాటలాడకూడదు.రాజునకను 

కూలముగ (పవర్త్హింప వలయును, రాజున కనుకూలమైన |పయోజనముగల 

నూటనుగూ డ, ఉచిత సమయమున, సందర్భొచితముగ చెప్పవలయును. తన 
స్వ విషయములను, శాజునకు నివేదించునపుడు, గూడ, రాజున కిములెన 
తనకు అనుకూలురై న వారితో గూడ వెళ్ళి నివెదింప వలెను రాజు అడుగ 
కుండగే ధర్మములను, ధరారర్ణ ములను బోధింపరాదు. ఒకవేళ న్యాయ్యమని 

తాను నిశ్చయించిన విషయములను నివేదించునపుడు, 'చెళకాల పరిస్థితుల 
కనుకూలముగ, తత్కాలమున రాజుయొక్క స్టితినిగుర్తించి నివెదింపవలయును. 
అహితమైన కార్యముల నాచరీంచు రాజువద్ద సేవ ఎప్పుడును చేయరాదు. ఇది 
పెద్ద అనుచిత (పవృ త్రియగును. అనుచిత (పవృ త్తిగల రాజు, సేవకుడు గలసి 
సర్వనాళశనమునకు, అనుకూలమెన వాతావరణమును నృష్టింప గలరు. అందు 
వలన రాజు నన్నిధిలో రాజునకు హితమైన ధర్మబద్దమైన [పియమైన విషయము 

లనే చెపృవలయును. రాజు అధర్మ [పవర్హకుడై న, రాజును అధరార్తిచర ణమునుండి 
అడ్డగింపవలెను. రాజు ఒకవేళ దోషమును చేసినను, తత్కాలమున మౌనమును 

ధరించి తరువాత ఏకా _న్రమునందు ఉచితమెన మాటలతో, అతనికి తెలియపర్చ 
వలెను, 'రాజువద్ద అతనికి అయిష్ట్ట్రమెన (ప్రసంగము చేయరాదు. రాజుయొక్క 

మనస్సును, భావమును తెలిసికొని రాజువద్ద నులగ వలయును. రాజుయొక్క 

చి త్తవృ త్తిని గుర్తించని, బాగుగా వరిచితుడై న పండితుడుగూడరాజులకు అయి 
ష్టడుగానగును.  రాజులయొక్క మనః _పవృత్తులనుగు రించిన మూర్చుడుగూడ 

మిక్కిలి ఇష్టుడగున. చాల స్వల్ప విషయమును గూడ రాజునకు మొదట 
తెలిపియే తరువాత చేయ వలయును. రాజసోధము, లోనికి గాని కోళా 

గారములోనికిగాని ఎవ్పుడునూ వెళ్ళరాదు. ఒకవేళ వెళ్ళవలసివచ్చినను, ఎక్కువ 
కాలమచట నుండరాదు. రాజుల వలన స్వల్పలాభము గలిగిననూ, శాంతచిత్తుడై 

ఆస్వల్ప లాభములో తన సంతోషమును చేస్టలద్వారా (వకటింప వలయును. 
రాజులవద్ధ వాద వివాదములను చేయరాదు. ఇతరులను నిందింపరాడు. దుప్మా 
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ర్యముల (పసక్రి తెరాదు. (పజానంఘముల యొక్క వాద వివాదములను 

రాజుతో చెప్పకూడదు. రాజువలె నటించుట కెప్పుడునూ, (ప్రయత్నింప 

రాదు. రాజుచేత సత్కరింప బడిన వస్తువేదై నప్పటికిని సంతోషముతో దానిని 
[గహించిధరింపవలెను. ఇచట ఏవకారమును |పయోగించుటచేత, రాజు కాక, 
రాజ గృహము నందలి రాణులు మొ వారిచ్చిన వ(స్రుభూషణాదులను 

స్వీకరింపరాదని భావము. రాజు వికటొట్టహోనము చేయునపుడు తాను 
చిరునవ్వు నవ్వ వలెను. రాజుగారు ఇతరులు గాని రహన్య సమాచార 

ములు చెప్పునవుడు మౌనము ధరింపవలయును. వమియూ చెప్పకూడదు. 

తాను అతి గర్విగానుండక, శాంత చిత్తుడుగా, ఎక్కువ స్థితికి మురిసిపోక, 

సమభావము గలవాడై సంచరింపవలెను. తాను (పకృతి స్థితి నుండి వికృతి 
పరవశుడై పతితుడగును, దుఃఖములను పొందును. తాను (పకృతి స్టితుడుగా 
నున్న సుఖములను పొందును. “పతనాన్లాః సమ్ముఛభయాః' అను వాక్యమును 
బట్టి ఎక్కువ గొప్పదనముగూడ పతనమునకు దారితీయును. 

కోలిలోఖి : రాజ గృవాము నందలి గృవా విభాగములలో (పత్యతముగ, 

రాజు ఎచట నున్ననూ, అనుమతి పొందనిది లోనికి |వవేశింపరాదు. తనను 
మొదట ెలిపికొని లోనికి వెళ్ళవలయును. లోనికి (ప్రవేశించి. రాజు అనుమతి 

లభించినప్పటికీ, తన అధికారమునకం'ఖు ఉన్నతమైన ఆననాదుల యందు 
కూర్చొన కూడదు. తనకుచితమైన ఆసనము నందె రాజునకెదురుగా కూర్చుండ 

వలయును, రాజు చేత చెప్పబడిన మాటను, ఇది మంచిది, ఇది చెడ్డది అనీ ఆ తే. 

పింపరాదు. రాజునకు ప్రయోజనము కల్లించుమాట ఐనప్పటికిని సకాలమునం బే 

చెప్పవలెను. తనకు లాభసాటియైన మాటను కూడ, రాజునకిష్ణులెన, తన 

మంచిని కోరు రా జోద్యోగులతో కలసి వెళ్ళి చెప్పవలెను. ఇతరులకు లాభము 

చేకూర్చు మాటను, అనువైన సమయమున, అనువైన (పదేళశమునందు చెప్ప 
వలెను. ఈ రాచకార్యవిషయములలో తనను అడగనప్పటికిని ధర్మము, అర్జము, 

ఈ ఆంటితో కూడుకున్న ఉపచేశములను రాజునకు బోధింపరాదు. ఇది గొప్ప 

సాహసము. అధరారాచరణము నాచరించు రాజును సేవింవరాదు. ఈ రాజు 
యొక్క అహితాచరణము, సర్వనాళశనమునకు చారి తీయును. రాజుకు రవాస్య 
ముగ నచ్చ చెప్పుచూ, అహితాచరణమునుండి ఆడ్డగింపవలెను. 

గొవ్ప అర్జ్షవంతములై న వెలగల వాక్యముల చేత రాజును అనున 
యింవ వలెను. ఒకవేళ రాజు దోషము చేసినవ్పటికిన్ని, రాజు సమతమున 
బహిర్గతము చేయరాదు. రాజును అధర్మాచరణమునుండి అడ్డగించుటకు, 
అయిష్టత కన్పరచిన, మౌనమును వహించవలెను. కాని మరల వత్తిడి చేసి చెప్ప 
రాదు. అశు సమస్త శా(స్త్రములయందు ఆరితె తిన వాడ౭_ యున్న ప్పటికి, రాజు 

యొక్క చిత్త(పవృ్తిని గుర్తెరిగి మసనలుకోవలెను. అట్లుచేయని యొడల 
అయిష్టుడగును, అనై మూార్గుడు కూడ, రాజు యొక్క మానసిక (పవృ _త్రిని 
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గు -ెరిగి నడుచుకున్న యెడల, (పాణస్నే హితుడగును, అశ్లే కారణము లేకుండా 
రాజుయొక్క- ధనాగారమునందు, రాజాంతపురములోకి వెళ్ళకూడదు. కారణ 
ముతో కూడ అక్కడకి వెళ్ళినప్పటికి ఎకు్యూవకాల మక్కడయుండరాదు. రాజు 

వలన తనకు న్వల్ప లాభము గల్లినప్పటికి, గర్వరాహిత్యమును చూపెట్టి, రాజు 
నకు సంతోషము గల్లింపవలెను. అౌ్లే ఇతరునితో ఏర్పడు వాదవివాదములను 
రాజునకు తెలియపర్చకూడదు. రాజు చేత తన కొటికే ఇవ్వబడిన వస్తా9దులను 
రాజు సంతోషము కొరకు ధరింపవలెను. రాజు వలె తాను నటింపరాదు. రాజు 
వలె వస్తాభరణ. వాహానాదులను వదిలి పెట్టవలెను. రాజు చేత ఆజ్ఞాపింపబడక 
అంతఃపుర స్త్రీలచేత _ ఇవ్వబడిన వస్తాాద్యాభరణాదులను తీసుకొనకూడదు. 
(పనంగ వశమున, వోస్యోక్తుల వలన రాజు నవ్వినప్పటికిన్ని రాజు యెదుట 

ముఖభంగిమల చేత తన హార్షము తెలియ చేయవలెనే కాని వికటాట్టహాసము 
చేయరాదు. రాజు నవ్విననూ, తాను నవ్వకూడదు, జు నవ్వని యెడల 
తానును మౌనము ధరింవ వలెను. రాజు కాని ఇతరుడు కాని, ఇతరుల యొక్క 
మర్యములను గురించి చెప్పునప్పుడు చెవిటి వానిగా నుండవలెను. తనను తాకు 
ఎక్కువ ధనవంతుడుగాగాను, ఎక్కున మర్యాదలు మన్ననలు లభించుచున్న వని 
గాని, తాను అతి గర్వముతో విచ్చలవిడిగా సంచరింపరాదు. అట్టి గర్వము కొద్ది 
పాటి ధిక్క్యారము చేత వెంటనే పతనము కలించును. ఎక్కువ గర్వము వలన 
తన యొక్క వతనము జరుగును. ఇది దుఃఖకరము. అశు ఆ గర్వము సుఖ 
కరము కూడ కాదు. అనగా రాజ(వానాదము నందు నంచరించు (పతి సేవకుడు 

నిగర్వియె తన స్థానమును తన శక్తిని తన అధికారమును దుర్వినియోగ పర్చక 
అధికార పరిధులను దాటక జా[గత్తగా రాజసేవను చేయవలెను. రాజుల 

యొక్క పవృ త్తి ఎప్పుడే విధముగా మారునో ఎవ్వరును ఊహింపజాలరు. 
అతను చేయు (ప్రతిపనియు శాననరూవముననుండును. “నావిష్టుః పృథ్విపతిః” 
అను నారో క్తి (ప్రకారము రాజు విన్వంళ సంభూతుడు కాన అతడు 
ఆరాధ్యుడు. అతని చెప్పుచేతలలో జా గత్తగా మెసలుకొనవలయును. 

మూ॥ ఆనన్న సేవానృవతీః క్రీడాళ స్తాహి పావకః ॥ 

"కౌళలేనాతి మవాశా వినీశై * సానిరుధ్యతే | 

(పాపష్యదు[ప్వాప మైళ్వర్యం బహుమానంచ భూపళేః | 

యథోప భుంజీత చిరం తథా స్యాద(పమాదవాన్ |] 

విదధ్యాత్పరితః శయ్యాం రజామం (తాఖిమ న్లీతామ్ | 
రాశౌ సీద్దార్ధకాన్ భూతి మకత్తైరన్వితాం శుచిమ్ | 
రజాళక్తిం తథోచ్చీే గయ చాంకురయాన కామ్ | 

స దూర్వం పూర్ణకలశం సపుష్ప ఫలపల్టవమ్ 

ఉపవోరం౦చ సం౭ధ్యాయాం భుక్వాచానే నిశానుచ ॥ 

వతత్స్వ_స్త్యయనం కర కర్తవ్యం శుచినాఒఒళుచ | 
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ఆయుష్యం పొష్టికం భూత విష కారణ పావ్మ జిత్ i 

న౦ంశేప ఏష విషపాలన సొధశాయ | 

(పోను విస్తర విధిః వునరు త్రశేమ ॥ 

ఆలోక్య సమ్యగ ఖలం మతి పూర్వ కారీ | 

యుంజీత తం పరికలయ్య వికార చిహ్నమ్ ॥ 
ఇతి గరరకోరక్షళా యోవభబేళమ్ | | 
భజతి నర వతిర్యోనిత్య మే వా [పమత్తః | 

నిజపుర రివువృ స్టైర్యవధృష్యో మవోత్మా | 

జనయతి సజానానాం జేమ యోగౌచిరాయ ॥ 155 
ఇత్యన్నర జా నామాష్ట మో ౬ ఛ్యాయం కా 

(వళివదార్జ్ ము: నృపతీః =రాజుయొక్క, ఆనన్న సేవా దానమీవమందుండి 
సేవచేయుట, శస్తా9హి పావృకై ౩=స్మన్ర్రములచేత, సరృముల చేత, అగ్నిచేత, 
[కీ డా =ఆడుకొనుట వంటిది, విన్నీతె *=విధయత గలవాని చేత, అతిమవాతా 
కాశళలేన మిక్కిలి సమర్థవంతమైన యు క్రి, (పయుకుులతో, సా=ఆ రాజ 
నేవ, నికువ్యా కే =నిర్వహింవబడుచున్న ది, భూప లేః దు బ్బూవం రాజు వలన 
అతి కష్టముచేత పొందినట్టి, ఐశ్వర్యం హై ఐళ్యర్యమును, చవచమరియు, బవ 
మానం = ననా్య్రనమును,( గౌరవమును), అ| వనూదవాన్ = (వమాదరహితుడై , 
చిరం హా అరకాలము,య థా - ఎట్టు, ఉపభుంజీత = ఉపభోగిం చునో( అనుభవించునో) 
తథాడాఅట్లు, స్యాత్ ఉండవలెను, పరితఃర జామం _తాభిమ న్లి తాం = రణామం శ్ర 
ములచేక్ర అభిమని 9ంచబడిన, శయా్యం = శయ్యను, విధధ్యాక్ = చేయవలెను, 
రాతి = రాతికాలమునందు, సిధ్రార్టకాన్ = తెల్లని యాచాలను, భూతిం == 
విభూతిని, అవ్మతె 8 = అతతలచేత, అన్విళతాం౦ కా కూడినట్టిదియు, శు చిం = పరిశు[భ 
మైనదియు, సయవాంకుర యావకమ్ -యవాంకురములను, యవలను,. సదూ 
ర్వంచగరికత్ కూడినదానిని, నపువృఫలవ న్రివమ్ =పువ్వుములు, ఫలములు, 
చిగురుటాకుల తో కూడినట్టి, పూర్ణ కలశండాపూర్ణ పాతను, త థా=అక్సే, 
ఉచ్చీర్రే = తలవై పున, రతాశ క్రిం జ వటమునందు వాయబడిన ర తాళ క్రి ని, 
విదధ్యాత్ =ఉం చవలంును. సంధ్యాయాం=నంధా కాలమునందు, భుక్వ్వాడా 
భుజించి, నిశాసుై రా తులయందు. అన = అనమునందు, ఉపాహారం = ఫల హోరమ్యును, విదధ్యాత్ = చేయవలెను,ళు చినా వ పరిశుద్దమనస్సుతో * ఆశు త్వరగా ఏతత్స _న్త్యయనంకర్య = ఈ 'న్వ _వ్యయన కరగ్తిను (ఈ పుణ్యా హొవాచనము) 
కర్తవ్యం చేయదగినది, ఏతత్ -= ఈ పుణ్యాహవాచనము, ఆయుఎమ్యం = ఆయు 
స్ఫును వృద్దిపరచును, పెప్టిక్రమ్ పుష్టి వర్షకము, భూత విషకార లాపావ్య్మజత్ = భూత విషము స్వాధీనము లోనికి తెచ్చును, దరిదమును నశింవచేయును, 
అస్మిన్ ఈ అధ్యాయమునందు, _ వివషపాలనసాధనాయ = వివరతణ కొకు, 
చికిత్స కొరకు, ఏషః=ఐది, సం కేప్కడాసం|గవాముగా, (పో 8 = చెప్పబడి 
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నది, పునః = మగల, ఉత్తరేముడాఉ త్తరస్థానములయందు, విన్తరవిధిః విస్తార 
మెన విధి, వత్య లే = చెప్పబడును, మతిపూర్వ కారి =బుద్ధిగలవా డై, సమ్యక్ = 

బాగుగా, అఖిలం =నమ స్తమును, ఆలోక్యు = (గహించి,వికారచిహ్నూం =వికార 

లక్షణమును, పరివిక్రల్బ్య = పరిక ల్పనముచేసి, తం=వివపాలనవిధిని, యుంజీత = 

చేయవలెను. ఇతివాఅని, యః=యే, నరవతిః=౭రాజు, వివగర రతః = విషము 

నుండి, గర విషము నుండి రతీంపబడినవాడై , రక్షణాయై=ై (పజలను రక&ించుట 

కొరకు, నిత్య మేవ=అనునిత్యము, అపమ త్త; = జాగరూకుడై, ఉప దేశం = 
ఉపదేశమును, భజతి = పొందుచున్నాడో, స్య=ఆ రాజు, నిజపురరిపువృ నైః = 

తనలో నున్న శ|తుసమూవాముల చేత (అరిషడ్వర్లముల చేత), శ తుసమూహము 
లచేత గూడ, అ! పధృష్యః తిరస్కరింపబడిన వాడై, మహాత్మా=మవోత్చు 
డను బిరుదును బొంది, చిరాయాచాలా కాలము వరకు, జనానాం = [పజల 

యొక్క, యోగ కేమౌెఊ యోగ శేమములను, జనయతి=కలిగించుచున్నాడు, 
ఇతి = అని, అన్నర జా=అన్న రక్షయనెడి, నామా == పేరుగల, అషఫ్టమా=ఎనిమి 
దవదియెన, అధ్యాయః =అ ధ్యాయము, సమా ప్తః=ముగిసినది, 

తాత్సర్భంయు : రాజ సమీపమున నుండు సేవకులు, వారు రాజనన్ని ధిలో 
నిర్వహింఛు సేవలు, కత్తితో సాముచేసినట్టుగా, నర్పముతో అడుకొన్నట్లుగా, 
అగ్నితో చలగాట మాడినట్లుగా నుండును. రాజులవద్ద పని చేయుట చాల 
కఠినముగా నుండును. సేవకుడు చాల విధేయతతో మిక్కిలి గొప్పయు క్రి 
[పయుక్తులతో రాజుయొక్క సేవ చేయవలయును. రాజు వలన లభించిన 

ఐశ్వర్యమును, గౌరవమును, ఉదాసీన భావముతో అనుభవింప వలయును. 
ఇట్లు అనుభవించిననే ఆ ఐళవర్యము, ఆ గౌరవము చాల కాలము నిలుచును. 

వైద్యుడు నాలుగు వైపుల రతోఘ్న మంతములతో అభిమంతించిన 
పడకను తయారు చేయ వలయును. రా తియందు లెల్ల అవాలను, యవలను, 

అక్షతలను, వవ్నితభన్యిమును. ఆ వడకకు నాల్గువెపులా చల్ల వలెను. వడకకు 
తూర్పు దిశ యందు రఖాళశకిని ఒక కాగితమువె (వాసి దానిని, అక్కడ 

ఉంచ వలయును. ఆ పటము వద్ద యవాంకురములు యావకములు, గరిక, 
అనేక (పకారములై న పుష్పములు, ఫలములు, చిగురుటాకులతో నిండిన, పూర్ణ 
వాతను అచట యుంచవలెను. సంధ్యా కాలము నందే రాజును భుజింవ చేసి, 
చివరి యామము నందు ఉపవోరము నివ్వ వలెను. ఇట్టు పవి(త్రమెన పుణ్యావా 
వాచన కర్ణ వలన పవితుడుగా చేయవలయును. ఇట్లు పుణ్యావా కర్ణ 
చేయుట వలన ఆయుస్సువృద్ధి యగును. పుష్టి వృద్ది యగును. భూత విషము 
తగ్గి పోవును, దర్శిదము నశించి పోవును. 

ఈ అధ్యాయమునందు రాజును విషమునుండి రతంచుట కొరకు, అక 
ఒక "వేళ విషముచేత ఉత్పన్నమైన *రోగములను, చికిత్స చేయుట కొరం 
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సం గహముగా చెప్పబడినవి. 

వె నుదావారించిన విషయములు, విస్తారముగా ఉత్తర స్థానమునందు 

మరల చెప్పగలము. దినిని సంపూర్ణముగా విజ్ఞానముతో వివెచనచేసి, తన 

బుదికి తోచినట్టుగా మరియు అది మంగళ [పదముగా యుండునటుల రోగ 

లక్షణములను చక్కగా పరిజి.ంచి చికిత్సలో వైన ఉదాహారించిన (ప్రయోగము 

అను (పయోగించ వలయును. 

ఏవ రాజు ఈ (ప్రకారముగా వివమును౦డి, గరవివమునుండి రతీంవ బడిన 

వాడై తన రాజ్యము నందలి నమన భూతములను రకించుట కొరకు, 

(పతి నిత్యమునూ, జాగరూకతను పొంది వై దోన్టివదేశములను అనుసరింవ 

వలెను. 

అట్టి రాజు తన శరీరమునందలి ళతునమూహమైన కామాదులను, అశు 

ఇతర శ|త్రువులనుండి తిరస్కరింప బడిన వాడై "మహాత్మా" అను బిరుదము 
పొంది చాలకాలము (పజల యొక్క యోగ శమములను నునంవన్నము 

లుగా చేయును, 

కోలిలౌఖ : రాజ నన్నిధిలో నుండి, రాజనకు సపర్యలు చేయుట, శస్త్ర 
ముతో, పాముతో అగ్నితో ఆడుకొనినట్టుండుము. రాజువద్ద తానుచేయు సేవా 
ధరశ్రము అతి కఠినమైన దై_నప్పటికిని, అతి నూత ధరగ్ణామని, (గ్రహించి వినయ 

ముతో విధేయతతో, కాళశలము చేత, దానిని నిర్వహింప వలయును. రాజు 
వలన అతి కష్టముగా పొందిన ఐశ్వర్యమును, "గౌరవమును, (పమాద రహిత 

ముగా చాలకాలము అనుభవించుటకు వీలగును. రాజునకు వైద్యుడు. ఉచిత 
మైన సమయమునందు వడకను ఏర్పరచ వలను, పడకయొక నాల్లు దిక్కుల, 
ర భూమం[తములచెత, మం (తింప బడిన, విభూతిని, అతతల చేత, యవలచేత, 

కలిపి చల్ల వలయును. పడకయొక్క_ పూర్వభాగమునందు రాజును రతించుట 
కొటకు పరాళ క్రి యొక్క. వటమును ఉంచ వలయును. ఒక కలశమునందు 

నీరునింపి, ఆ కలశములో గరికను, పలువిధములై న పుషఎములను, చిగురు 
టాకులను, పండ్లను ఉంచి ఆ పడక యొక్క పూర్వభాగమునందు ఆ కలశమును 

ఉంచవలెను, సంధ్యాకాలమునందు ఉపవోరమును తలవెపు ఉంచవలెను, ఇట్లు 

రాజునకు పరిశుద్దుడైనచేత వుణ్యాహావాచనము చేయబడవలెను. 

ఈ పుణ్యాహవాచన కర్మ వలన భూశాదుల యొక్క నాశము, ఆయు 

ర్వృద్ది, బలవృద్ది, ఏర్పడును. ఈ అధ్యాయమునందు విషరతణకొరకు విషము 
వలన జనించిన వ్యాధులకు చికిత్సకొరకు సం[గహాముగా చెప్పబడినది. 

విస్తారముగ మరల ఉత్తర స్థానమునందు చెప్పబడును. వై ద్యుడు ఈ 
సక్లు వ్ర మైన విషయములను న్వబుద్ధితో ఆలోచించి, మంచి బుద్దికుశలత గల 
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వాడై, వికార లక్షణమును జాగుగా |గహించి, విషము నుండీ రషించుటకు, 
విషమును సాధించుటకు నైన |క్రియా|క్రమమును కల్పింపవలెను. 

ఈ (ప్రకారముగా రాజును విషము నుండి, గరవిషమునుండి, వై ద్యుడు 
రతీంప వలెను. వైడ్యుని చేత రకింప బడిన రాజు తనసనవాజ శక్తులెన 
కామ[కోధాదుల నుండి ఆంతర శ తువుల నుండి కలుగు ఆపదలు లేనివాడై. 
“మహోతుుడు” అను బిరుదుదమును పొంది, (వజలయొక్క యోగ జేమములను 
చాలకాలము వరకు సరిరకీంచును. 

ఇతీన్ట విరచితాయా మష్టాంగ నం|గవా వ్యాఖ్యాయాం నూ[త్రస్థానే 
అష్ట మో౭ ధ్యాయః, 

25 
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తొమ్మిదో అధ్యాయము 

మూ॥ అథాతోే పరుద్రాన్న విజ్ఞానీయ మధ్యాయం 

వ్యాఖ్యాస్యామః ఇతి పొస్మాహు రా (తెయాదయో మవార్హయః। 

(వతివదొర్గము ; అథవహతరువాత, అతః ఇందువలన, విరుద్దాన్న పిజ్జా 
నియం =విరుద్రాన్న విజ్ఞానమను, అధ సయం =ఊఅధ్యాయమును, వాస్థఖా్రన్యా 
మః = వ్యాఖ్యానించగలము, ఇతిడాలఅని, ఆ (తయా దయోమవార్ష యః; = అ లే 
యుడు మొ॥ ముహర్షులు, ఆహున్ట =వలికిరి, 

తొత్దార్భో ము; విరుర్ధాన్న  విజ్ఞానీయనును అధ్యాయమును వివరిం చి 
చెవ్పగలమని ఆ|కెయాది మహర్షులు చెప్పిరి. 

కోళిలోఖి: ఆహారమును గురించిన విషయము నడుచుచున్నందున, |పనంగ 
నళమున విరుద్దాహోరము గర శద్భసమైనందున ఇచట ఈ విషయము చెప్పబడు చున్నది. 

మూ॥ (గామ్యానూపౌదక పిశితాని మధు గుడ శిల పయో మామ మూలక విసెర్విరూఢ ధానై ఫీ నె_కధ్యమధ్యాత్। విశేషతః వయసా మత్సా్యాన్ | ఉభయమ్ ప్యాతన్రధుర రన విపాకత్వా దభిష్యంది శీతోన్ష వీర్య త్వాత్ వరస్పరం విరుద్ధమ। అేష్వపి విశేవేణ చిలిచిమః। స వునః శకలీ లోహిత నయనః నర్వతో లోహిత రాజర్లోహిత (వబాకరః పాయో భూమౌ చరతి సోత్యభిమ్యంది తమత్యాత్ సుత రాం వ్యాధి నుపజనయత్యామవివం చ॥ 

(వతివదార్జము : (గామ్యానూపౌదక పిళితాని=గోవు మొ; (గామ్య జంతువుల మాంసమును, వందిమొ॥ ఆనూవ జంతువుల మాంసమును, చేవ మొ! బఓెద్రక (వాణుల యొక్క మాంసములను, మధు గుడ తిల వయో మావ మూలక వినె = తేనె, బెల్లము, నువ్వులు, పాలు, మినుములు, ముల్లంగి, తామరతూండ్లత్రోనూ, చ=ామరియు, వీరూఢధానైః = మొలక లె త్రిన ధాన ములతో, పకధ్యం మా ఓ కేతూరి, నా ద్యాత్ వా తినకూడదు, విశేవతః జు విశేష 
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ముగ, వయసా=పాలతో, మళ్ళ్యాన్ =చేవలను, ఏకథ్యం కలివి,నాద్యాత్ = 

తినకూడదు, ఏతత్ ఉభయంహి=ఈ రెండున్ను, మధురరన విపాకత్వాత్ = 
మధుర రనము మధుర విపాకము గలవగుట వలన, అత్య భీ మ్యంది=మిక్కిలి 

అభిష్యందమును చేయును, శీతోప్లవీర్యత్వాత్ పాలు శీతవీర్యము, చేవలమాం 
సము ఉన్ల వీర్యమగుట వలన, పరస్పరమ్ =ఒ౦డొంటికి, విరుద్దమ్ విరు ద్హమెనవి, 

'తేవ్వపి మత్స్య ములలోకూడ, వి *వేణ వి శేషముగ, చిలిచిమః =ఇచిలిచిమమను 

చేపమాంసము, వయసా == పాలతో, పకధ్యమ్ = ఒకే సమయములో కలిపి, 

నాద్యాత్ తినకూడదు, నః=లఅ చిలిచిమమను చేవ, శకలీ = శకలి యను 

"పేరు గలది, లోహితనయనః =ఎ (రని నేతములు గలది, నర్వతః ళరీరమంతట, 

లోహితరాజిః = ఎరరని గితలు గలది, చహచమరియు, శరీరే=శరీరమందు, 

లోహిత (వభాకరః = ఎ రని శకలములతో కాంతివంత మైనది, [పాయః ==తర 

చుగ, భూమి డాభూమివె న, చరతి=ైనంచరించునుూ, సః=ాఅది, అత్యభిమ్యంది తమ 

త్వాత్ మిక్కిలి అభిష్యందమును చేయునది యగుటవలన, నుతరామ్ మిక్కి 
లిగా, వ్యాధీన్ = వ్యాధులను, ఉపజనయతి = పుట్టించుచున్నది, చ= 

మరియు, ఆమవివషం=ా ఆమవిషమును, ఉపజనయతి = పుట్టించుచున్నది. 

తౌత్ఫ్సుర్భంయు ; (గామ్యుములై న ఆవు మొ॥ జంతువుల మాంనములను, 

పంది మొదలగు ఆనూప జంతువుల మాంనములను, చేవ మొ॥ ఉదకము నందు 
సంచరించు జంతుపుల మాంసములను, తెనె, బెల్లము, నువ్వులు, పాలు, మిను 
ములు, ముల్లంగి, తామర తూండ్డు, మొలకెత్తిన ఛాన్యములను ఒకే సమయ 
ములో కలిపి తినరాదు. . 

విశవషముగ పాలతో కలిపి చేపలను తినరాదు. పాలు, చేపలు చెండును 
మధుర రసము, మధుర విపాకము గలవి యగుటవలననూ, మిక్కిలి అభిష్యుంద 
మును చేయునవగుట వలననూ, పాలు శీత్రపిర్యము, చేపలు ఉఫ్థ వీర్యము గల 
వగుట వలనను పరస్పరము వీర్య విరుద్దత్వమిచట స్పష్టముగ కనబడుచుండగ, 
ఒకదానితో నొకటి కలిపి తినరాదు. ఆ చేవలలో గూడ చిలిచిమమను చేపను 
ముఖ్యముగ పాలతో కలిసి తినరాదు. ఆ చేవవై బెరడు ఉండును. కన్నులు 
ఏర్రగా నుండును, శరీరమంతటను ఎరరని గీతలుండును, నూర్ఫునితో నమాన 
మైన వ్యరని కాంతి గలిగియుందును. నిటి ఒడ్డున గల భూమివైన సంచరించు 
చుండును. ఇది మిక్కిలి అభిమ్యందనునుచే యును, ఎల్ల ప్పుడు వ్యాధుల" 
బుట్టించును. ఆమ విషమును ఉత్పన్న ము చేయును, 

కోళిలోఖ ; అనూవ జంతువుల, జొదకజంతువుల, జలచరముల యొక్క 
మాంసములను తేనె మొ॥ వాటితో ఒశేతూరి కలిపి భుజింవరాదు. జొదకములు 
ఆనూవములే యయినప్పటికి కొన్నింటి విషయములో అది పొనగనందున, 
వేరుగ చెప్పబడినది. మొలే _త్రీన ధాన్యములనుగూడ పాలతో ఒకే పర్యాయము 
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తినరాదు. చేపలను ముఖ్యముగ పాలతో తినరాదు. ఈ రెండును అభివ్యం 

దిగానుండును. మరియు వీర్యముచేత విరుద్ధములై నవి. ఆ చేవలలో గూడ 

చిలిచిమమను చేపను పాలతో ముఖముగ తినకూడదు. ఆ చిలిచిమము ళకల 

మను సేరుగలది. ఎ(రని 'స్మెతములు గలది. శరీరమంతట ఎరరని రేఖలుండును, 

జల సమీవ భూమివై సంచరించుచుండును. ఇది మిక్కిలి అభిమ్యందిగా 

నుండుట వలన అతికష్టమై న సమ_స్త్వవ్యాధు లను పుట్లిం చును, అభిమ్యంది యనగా 

“సోతసాం మాలి స్వేన (సావకమ్" అని అర్థము చెప్పబడినది. ఆమ విషమును 

గూర్చి “మా తాశితీయము'. నందు చెప్పబడును, 

బి. వొక; ఏ పదార్థములు తరచుగ కఫమును వృద్దిపరచునో, ఆ 
పదార్థములు అభిష్యందిగ నుండును. అభిమ్యందికర పదార్థ ములు ఆలన్యముగ 

జీర్ణ మగును, యే వస్తువులు ఆలన్యముగ జీర్ణ మగునో ఆ వస్తువులు జాఠరాగ్నిని 

మందముగ చేయకు. అగ్ని మందగించుట వలన ఆహోరము వచింవకపోగా 

శరీరమునందు ఆమవిషము నుత్సన్నము చేయును. ఇది చాలా కష్టసాధ్యము. 
ఎందుకనగ ఆమమును పచింపచేయుటకు, _ ఉప్ప చికిత్స చేయవలయును. ఉప్ప 

చికిత్స విషమునందు విరోధియగును. వివమునందు శీతలమెన ఉపచారములు 

ముఖ్యముగ చేయదగినవి. ఈ శీతలోవచారములు ఆమమునందు విరోధించును. 

కాన ఆమ విషమునకు చికిత్స చేయుట కష్ట సాధ్యము, 

మూ॥ సర్వంచామం పయృనె కధ్యం విరుద్దమ్ | తత ఉత్తరం వావిరుద్దం 

ఫలంచ కంగు వరక మకుష్ట వేల్ల కులత్స మావ నిష్పావాళశ్చ ! న మూలకాది 
హరితం భవయిళ్వా పయః సేవ్యం కుష్టాబాధ భయాత్; పౌమ్కరం రోహిణీక్రం 
జాతుకం వా శాకం సహా మధుపయోభ్యాం నాభ్యవహారెత్ ' తాభ్యాంచనవహా 
కపోతాన్ సర్హప తె లభృమ్టైన్ త థానర్హ పతై ల భృజ్థానాంమత్స్యబదరాణాం బద 

రాణిశ్వావిడ్వరాహూ మాంసం చై కధ్యం పి _క్తేనామమాంసాని,దధ్నా కుక్కు.టమ్, 
పృషతంచ కుసుంభ శాశే నే”ర|భం, సౌవీరకేణ తిలళష్కు లీ; | &రేణ లవణం, 

మూలకేన మాష నూపం, నవనీళేన శాకం, ఉపోదకాం మైశేయ మా ర్వ 
కాభ్యాం, పీలూని కరీకై 8, బిసెర్విరూఢ కాని, దధ్నామావ నూవేన గుశేన 
మధునా ఘృ తేనవాలికుచ ఫలం, దధ్నా త|కేణ తాల ఫలేన వా కదళీ ఫలం, 
పిప్పలీ మరిచాభ్యాం మధునా గుశిన చా కాకమాచీం, ఆతా మేవ మత్సనవచ సె, 
కృంగి వేర పచనేవా భాజ నే సిధ్రామన్య త వాసిద్దాం రాతి ముషితాం, కంన 
భాజనే, దళ రాతోపి.తం సర్పిర్మద్య దధి మధుభల్లాత కేషుచోప్షమ్ .॥ 

(వతివదార్థము * నర్వం చానుం పుల్లని పదార్థములన్నియూ, 
పయసా=పాలకో, పకధ్యంచబఒ కేతూరి, విరుద్ధమ్ =విరుద్దమైనవి, కంగు=ా 
కొ(రలు, వరక == (పంఖణము, మకుస్ట అ డవి పెసలు, వెల్ల =వాయువిడంగ 
ములు, కులుళ్చ ఉలవలు, మాషచమిమములు, నిప్బూవాశ్ళ ౫2 అనుములున్నూూూ, 
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తతో త్రరమ్ వీటిని సేవించిన తరువాత కూడ, విరుద్దమ్ = విరోధమును 
చేయును, కుష్టాబాధభయాత్ =కుష్పము బాధించునను భయము వలన, మూల 

కాది హరితశాకం పముల్ల గి మొ॥ పహారితశాకమును, భతయిళత్వావెతిని, 

పయఃవ=పాలు, నసేవ్యంచనేవింవదగదు, పౌష్కరంశాకం =పుష్కురమూల 
శాకము, రౌహిణీకం శాకండారాహిణీకశాకమును, జాతుకం శాకంవా వాలీక 

జాతుక శాక్రమును, మధుపయోభ్యాంసహ = తేనె పాలతోకూడ, నాభ్యవవా 

"రేత్ =తినకూడదు, నర్ష పతై లభ్భమ్రాన్ = ఆవాల నూనెలో వేయించిన, కపో 

తాన్ హపావురములను, తాభ్యాం =ఆ లే నెపాలతో, నాభ్యవహాశేత్ =తినకూడదు, 

తథాడాఅశ్లు, నర్షపతై లభృష్టాం = ఆవాలనూనెలో చేయించిన, మత్స్య 

బదరాణాంచాచేపలు, రెగుపండ్ల యొక్క సంబంధమైన విరుద్ధములను, బదరాణి = 
రెగువండ్లు, శ్వావిడ్వరాహా మాంనం=ాశ్వావిణాగింసమును, పంది మాంసమును, 
ఏకథ్యం = ఒ కేతూరి, పి త్రెనాపి త్తముతో, ఆమ మాంసాని= ఆమమాంసములు, 
విరుదాని =విరుద్దమెనవి, ధధ్నాసవాడావెరుగుతో, కుక్కుటః =కోడి, చ= 

మరియు, పృవతం ప్ఫువతమును, విరుద్దః =విరొ ధము, కునుంభశా కేన=కుసుమ 

శాక్రముకో; జార|భమ్ == మేకల మాంనము, సొవీరకేణ = కాంజికముతో , 

తీలశమ్క్క-లీః == తిలళమ్కులి, నువ్వుల చక్కిలములు, త రేణ = పాలతో, 
లవణంవఉప్పును, మూల కేనాముల్లంగితో, మావసూవమ్ == మీనప వప్పును, 

నవని తేన = వెన్నతో, మూలశాకమ్ =ముల్ల ంగిశాకమును, ఉపోదకామ్ దుంప 
బచ్చలిని, మైరేయ మృద్విళాశ్యాం = మైశేయ మృర్వీకములతో, పీలూని= 
తాటిచెక్కలు, గొలుగుచెట్టు, కరీరై ౩ = వెణుతురు, వెదుకు 'మొలకలచేత, 
విరుద్దః = విరోధము, బినై ౩=తామర తూండ్ల చేత,- విరూఢకాని == మొలక 

లె_్తిన "ధాన్యములు, వీరుద్దాని =విరుద్రములు, దథ్నావాపరుగుతో మావ 

సూ పెన=మినవపప్పుతో, గుశేన = బెల్లముతో, మధునా= తేనెతో, ఘృ తేనవా= 
లేక నెయ్యితో, లికుచ ఫలమ్ = నిమ్మపండు, _ విరుద్దమ్ == విరోధమైనది, 
దధ్నా = పెరుగుతో, త | కేణ మజ్జిగతో, తాలఫలేన. = కాటిపండుళో, కదళీ 

ఫలమ్ =అరటిపండు, విరుద్దమ్ విరోధము, పిప్పలీమరిచాభ్యాం పిప్పళ్ళు మిరి 

యములచేత కలసిన, మధునాడాశేనెతో, అథవాడాలేక, గుశేనడాబెల్లముతో, 

కాకమాచీం = కాకమాచిని, తామేవ=ఆ కాకమాచినే, మత్స్యపచనే= 
చేపలు వండిన, శృంగ బేర వచనేనాడాఅల్లము వండిన, భాజచే=పా[త్రయందు? 
సిద్ధాం == తయారుచేసిన, రా|తి ముపితాం=ర్నాతి వానము చేయబడినది 

(చద్దిది). నాద్యాత్ = తినరాదు, కాంన్యభాజనేడాకంచుపా[ తలో, దశరా[త్రో 

షితమ్ =వది దినములుంచబడినది, సర్చిః = నెయ్యి, నాద్య్యాత్ = తినరాదు, 
మద్య =మద్యము, మధు= తేనె, దధి= పెరుగు, భల్లాత కేషుడాజీడిగింజలయందు, 

ఉప్పమ్ = వేడి పదార్థాలను, నాద్యాత్ = తినరాదు; 

. తాత్భృ రాము ; పరస్పర విరుద్ధాన్నములను ఎప్పుడును భుజింపరాదు, 

| 
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అన్ని విధములయిన పులుపు గలపదార్థ ములను, సలుచనయినవిగాని, గట్టిగానున్న వి 

గాని అయిన కాంజికము, చింతపండు మొ॥ పదార్ధములను పాలతో కలిపి 

తినరాదు. మరియు పాలు (తాగిన తరువాత కూడ, పులుపు పదార్థములను 

తినకూడదు. అక్టో పులుపు పదార్గములను సేవించినతరుబాత పాలను (తాగ 

కూడదు. ణే కొ|రలను, అర్మ-లను, పియంగువును, ఉలువలను, మినుము 

అను తినిన తరువాత, పాలను |తాగ కూడదు. ఇక్షు పచ్చివిగా నున్న ముల్లంగి 

ము! వాటిని కూరగా చేనుకొని తినిన తరువాత, పాలనుసేవించిన యొడల,కువ్వ 

రోగమునం (పా ప్తించును. పుష్కర మూలశాక మును, రోహిణీక శాక మును, జాతుక 

శాకమునుకేనె,పాలతో కలిపితినకూడదు.ఆవాలనూసనెలోవెయించి పావురములను 

తెనె,పాలతోకలిపి తిన కూడదు.లాకే చేవల,వందులయొక్క మాంసమును ఆవాల 

నూనెలో వేయించి తిన కూడదు. శేగు పండ్లను, కుక్కా, పంది 

మాంనమును, ఒకేశతూరి తినకూడదు. అపక్వములై న మూంసములను, పిత్త 

ముతో కలిపి తినకూడదు. చిత్రవిచితములై న మృగములు, కోడి వీటియొక్క 

మాంనములను పెరుగుతో కలిపితినకూడదు. కుసుంభ శాకముతో మేకయొక్కా 

మాంసమును కలిపి తినకూడదు. కాంజికముతో, నువ్వులతో చేసిన చక్కిలము 

లను తినకూడదు. పాలలో ఉప్పునుచేర్చి |తాగరాదు. ముల్లంగితో మినవ 

పప్పును తినకూడదు. వెన్నతో మూలశాకమును తినకూడదు. మెరేయము, 

_(దాతాసారాయముతోకూడ, దుంపబచ్చలి కూరను తిన కూడదు. తామర 

తూండ్లతో కలిపి మొలకెత్తిన ధాన్యములను తినకూడదు. పెరుగుతో మినప 

పప్పుతో, బెల్లముతో, తేనెతో, నెయ్యితో,కలిపి నిమ్మపండ్లను తినరాదు. చెరు 
గుతో, మజ్జిగతో, తాటి పండ్లతో కలిపి అరటి పండ్లను తినకూడదు.పిప్పళ్ళు, మిరి 

యములతో తేనెతో, 'బెల్లముతొ కాకమాచీ శాకములు తినరాదు. చేపలు 

వండిన, అల్లము వండిన పాతయందుకాని, మరియొక చోట తయారు చేసినది 

కాని, ఒకరా[తి నిల్వయుంచినది కాని, కాకమాచితో కలిపి తినకూడదు. 
పదిదినములకుచె న కంచుపా[తలో నిల్వ యుంచిన నెయ్యి నిషేధింప బడినది. 
మద్యము, "పెరుగు, తేనె, జీడిగింజలు, వీటియందు వేడి పదార్థములను కలిపి 

తినకూడదు. 

కోళలిలౌఖ ; పుల్లనైన మద్యము, ఛాన్యామ్లుము మొ॥ నమస్త పదార్థము 
లను, పొలతోకలిపి తిన కూడదు. పాలను _శాగిన వెంటనే తినకూడదు. ఇతర 
రసములుకల ఏ వండ్లనుకూడ, పాలతో కలిపిగాని, పాలను తాగిన తరువాత 
గాని తినిన యెడల, విరుద్ద మగును. కున్టవ్యాధి బాధించునను భయము వలన, 
ముల్లంగి మొ॥ పచ్చిగానున్న పదార్థములను, తిని పాలను (ాగరాదు. 
పుష్కర మూల శాకమును పాలు, తేనెతో కలిపి తినరాదు. అకు ఆవాల 
నూనెలో వేయించిన పావురములను, శేనె, పాలతో కలిపి తినరాదు. అకు 

ఆవాళ నూనెలో చేయించిన చేపల్పు శేగుపండ్లను, తద్విరు ద్ధముు లైన, శేగు 
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పండ్లను పాలతో సేవింపరాదు, అపక్విములై న మాంసములను పి త్తముతో 
కలిపి తిన రాదు. పెరుగుతో కలిపి కోడి మాంసమును తినరాదు. దుప్పి 
మాంనము “పెరుగుతో కలిపి తినరాదు. కునుంభ శాకముతో మేక మాంనము 
విరుద్ధమైనది. కాంజికముతో నువ్వులతో చేసిన చక్కిలములు విరుద్దముతై నవి. 
పాలలో ఉప్పు కలపి తాగరాదు. దధి మొ॥ వాటిలో నిమ్మపండ, కలిపీ తినరాదు. 
దధి మొ॥ వాటిలో అరటి పండు విరుద్దము. పిప్పళ్ళు విరియములతో కలిపి 
గాని, కేవలము తేనెతో, చెల్లముతో గానీ కాకమాచిని సేవింపరాదు. అల్లమును 
పక్యము చేసిన పాత్రయందుగాని, చేవలు వండిన పా(త్రలోకగాని సిద్దముచేసిన 

కాకమాచిన భుజింపరాదు. వేరే పాతయందు సిద్దముచేయబడిన కాకమాచిని, 

ఒక ర్యాతి నిల్వయుంచి మగునటిరోజు తినకూడదు. 'కంచుపా| తలో పది దినములకు 
వెన నిల్వయుంచిన ఘృతము నుపయోగింప కూడదు. 10 దినముల వరకు 
విరోధముకాదు. 10 దినముల తరువాత విరోధించునని భావము, మచ్యాదుల 

నువయోగించిన తరువాత, వేడిగా నున్న పదార్థములను భుజింపరాదు. 

నూ త|[క సిద్ద కాంపి ల్లకో వీరుద్దః। అంగార శూలో్య భాస! సరా 

క్భసరా పాయసా శ శృ్చకధ్వం విరుద్చాః? 

(వతివదొర్థము ; తక = మజ్జిగతో, సిద్ద = తయారు చేయబడిన, 

కాంవిల్లకః = కాంపిల్లకము, విరుద్దః = విరుద్దము, నిపషులయందు, అంగార 

శూల్యః == శూలముతో, సంస్కరింపబడిన, భాసః = భాస పడి, విరుద్దః విరు 
ద్దము, నురా = కల్లు, కృసరా=నువ్వులు, బియ్యము, మినపపప్పు వీటిని 

కలిపి తయారు చేసిన పులగమును, పాయసా = పాయనమును, పకధ్యం = 

ఒకేసారి కఠిపి తినిన, విరుద్దాః = విరుద్దములు. 

తాత్తర్భూము : మజ్జగలో : సిద్దము చేయబడిన కంపిల్లము విరోధకముగా 

నున్నది. నివృులవైన శూలముతో కాల్చ బడిన భాసపకి, విరుద్దము. సురా, 

క్ఫసరము పాయసము ఒకటిగా కలిపి తినుట విగుద్దము. 

కోళిలోఖ : విశేషము లేదు. 

. మూ॥మధథు సర్పిర్వసా తె లోదకాని, సమధృళాని ద్విళ స్త్రిళః నమ 
స్తానివా। మధుఘృతే భిన్నాం శే దివోదకానుపానే। మధు పుష్కుర బీజం 

పద్యోళ్కారి కాశాకం శార్కరో మై నురేయోా మధుచ సహోపయు రకం  విరుద్దన్, 

వాతంవాతి కోవమరి, వారిదకః నర్ష పత్రై లభృష్టో విరుద్దః। పి త్తంచాతి 

కోపయతి, పాయసో మంధానువానో "విరుద్దః। శ్లేమాాణం ాతికోవయతి। 

ఉపోదకా తిలక్షల్క_ సిద్దా సేతురశి సారస్య! వలాఠక వారుణ్య కులాగ్తి మెళ్చ 

విరుర్ధా। నైవ వరావా వస య 'పరిభృష్టా సద్యో వ్యావాదయతి। గోధా లావ 

తీ త్తిః మయూర శపింజలాశైరండ దార్వగ్ని నర్ధా। సరండతై ల నమ్యూ 
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ర్చితాః, హరిత మాంసం వారి[చా శూలకా, వస_క్షం హారి[దాగ్ని ప్ల స్థష్టమ్ చ, 

తదేవ భస్మ పాంళు పరిళు పరి ధ్వ్త సమ్ నకె [దంచ। 

(వతివదౌర్థము : మధుసర్చిర్వసా శై. ౩ లోదకాని = తేనె, నెయ్యి, వస, 

నువ్వుల నూనె. వీళ్ళు: నమధృుతాని=నమానముగ |గహించినవి, ద్విళః= రెండు 

గాని, [తిశోవా=మూడుగాని, నమస్తాని= అన్నింటిని కలిపిగాని, నొద్య్యాత్ = 

తినరాదు. 

తాత్మ్రర్భము $+ తేనె, నెయ్యి ఈ ఆంటిని సమాన భాగములుగా తీను 

కొని ఉపయోగింపరాదు. తేనె నెయ్యి వస నువ్వుల నూనె ఈ నాలుగింటిని 

సమాన మా;త్రగ నుపయోగింపరాదు. తేనె నెయ్యి వన ఈ మూండింటిని 

సమాన మా[తలో 'సేవింపరాదు. ఇట్లు అంశాంశకల్పనా భేదములతో 26 విరుద్ద 

భేదములు గలవు. 

(వతివదార్థము ; మధు ఘృశేవా = అసమాన పరిమాణములో తేనె, 

నెయ్యిని, దివ్వోదకానుపానే == వర్ష జలాను పానముగ, విరోధః = విరోధము, 

మధు శేనె,పుష్యుర భీజం =ళామరగింజలు, విరోధమ్ =విరు ద్ధమైనవి,పద్భ|ో త్తరికా 
శాక్రమ్ =పదో్శ త్తరికాశాకము, శార్కరః=శర్యరాసవము,మైశేయః మై కేయ 
మను మద్యము, మధుచ ౫ మరియు తేనెయు, నహఉపయుక్తమ్ = కలిపి 
తీసుకొన్న యెడల, సర్వంవిరుద్దమ్ ౫ . అంతయు. విరుద్దము కాగలదు, 
వాతంచ =మరియు వాతమును, అతి కోపయతి=మిక్కి-లి |పకోపింప చేయును, 

తాజ్ళుర్మంమ్ను ; వర్గ జలముల తో అసమాన పరిమాణములో తేనె, నెయ్యి. 

కలిపి అనుపానముగ శవివరాదు. శేనె, తామర గింజలు కలిపి భుజింపరాదు. 

పద్మో త్తరికాశాకము, శర్క_'రాసవము, మై" కేయమను మద్యము, తేనెతో గూడ 
కలిపి సేవించుట విరోధము, ఇవన్నియు పరస్పర విరుద్ద |దవ్యములుకాన 
వాతమును మిక్కిలి (పకోపింప జేయును. మరియు పి తృమ్నును, కఫమును 

కొంచెము తక్కువగా (పకోపింప చేయునని భావము. 

(వళివదార్దము : హరి దకః = వారి దళమమ "పేరుగల భూమిలో చుట్టిన 
కందము, వర్ష పతై ఆ. లభ్ళష్టః = ఆవాల నూనెలో వేయించినవి, విరుద్దః = 
విరుద్దముగా నుండును, చకామరియు. పి త్తమ్ =పి త్రమును, అతికోవయతి = 
మిక్కిలి (వకోపింప చేయును, 

తాల్ పరము : ఆవాల నూనెలో వేయించిన. గొడుగు. ఆకారముగల 
శాకము క్వ వార్మి దక వకి లేక కంద విశేషము విరోధముగా. నుండును, 
మరియు, ఆ ఆహారము పి _త్తమును మిక్కిలి... (వకోపింవ చేయును, 

[వ పతి (పదార్ధ ము: పాయనః = పాయసముమంథానుపానః 2మంధమును 
'శ్రాగుట,విరుద్ధాన ఏరుద్ధమ్భు చ వ్యమరియు, శ్లేష్మాణాం చన్లేమ్మమును; అళికోప: 
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యతి=మిక్కిలి (పకోపింప జేయును; ఉపోదక =ాదుంపబచ్చలి,జకిలకల్క_ సిద్ద= 
నువ్వులయొక్క_ కల్కముతో సిద్దము చేయబడినది; అతిసారన్య=అతి సారము 
నకు, పాతుఃవ2కారణము; బలాకా=ాకోంగ, వారుణ్య=వారుణి యను మద్య 

ముతో ,కులాత్రిమెళ్చ వమరియుపులియ బెట్టినక డుగునీళ్ళతో , విరుద్ధ =విరోధము గా 
నున్నది; నై వ=ఆ నీటికొంగ, వరాహా వసాపరిభృష్టాః = పందియొక్కవసలో 
వేయించినది, సద్యః=వెంటనే, వ్యాపొదయతి =చంపు చున్నది. 

తౌత్ఫ్రర్యోంయు : పాయసమును (తాగి నీటిలో కలిపిన నత్తువులయొక 
మంధమును | తాగుట విరోధము. ఇట్లు తాగిన యొడల, కఫ దోవము శరీరము 

నందు మిక్కిలి [పకోపించును. తిలకల్క ముతో సిద్దము చేయబడిన దుంప బచ్చలి 
కూర అతిసార వ్యాధికి పాతువగును, వీటికొంగ వారుణీ మద్యముతో పులియ 

బెట్టిన కడుగు నీళ్ళతో (లేక గోధుమలలో) కూడ తినిన విరోధము: ఈ నీటి 

కొంగను పందియొక్క_ వసలో వేయించి తినుటవలన వెంటనే మరణము కల్లును. 

(వతివదార్హము : గోధాచఉడుము, లావాడాలావుక పిట్ట, తిత్తిరి== 
తీతువుపిట్ట, మయూరడానెమలి; కపింజలాః=౭కముజు పతులు, వరండ 'దార్వగ్ని 
సిద్దాః = ఆముదపు క్లులతో సిద్దము చేయబడినది, పరండతె ల సమ్యూర్భితాః= 
ఆముదములో వేయించినవి, సద్యః = = వెంటనే" వ్యాపాదయతి = = చంపును. 

తౌత్సర్యంయు : ఉడుము, లావుక పిట్ట, నెమలి, కముజు పకీ మొ॥ పడి 

విశేషములును? ఆముదపు కళ్షైలతో పక్వము' చేసినదిగాని, మరియు ఆముద 
ములో వేయించినవిగాని వంటనే మరణాంతక మగును. 

(వతివదార్జము : వోరీతమాంసం = వోరీత పకికొక్క మాంసమును, 
హరిద శూలకావన క్రమ్=దారు హారి|దయొక్క- కాస్ట్రమువైన చుట్టి అగ్ని 
యందు కాల్చినదిగాని, చ = మరియు, వారిదాగ్ని వ్లువమ్=దాకు వారి[ద 

యొకు కాస్టమును అగ్ని వైన సిద్దము చేయబడినదియును, సద్యః వ్యాపాద 

యతి =వెంబ్రీనే చంపును, తదేవ= వొరీత పకి-యొక మాంసమే, భన్మపాంశు 

పరిద్వ _స్తమ్ = బూడిద, ధూళిలో కలిపినదియును; చ = మరియు, సకౌ [దం = 

తెనె కలిపినదియును, సద్యఃవా్టపాదయతి = వెంటనే చంపును. 

తాళ్ళర్యుయు : హరిత పకియొక్క మాంసమును, దారువారి దయొక్కు 
కన్టుకుచుట్టి, చారువారిదయొుక్క నిప్పులలో కాల్చి తినుటచేత వెంటనే మర 

ణము సంభవించును, వోరీత _ పతీయొక్ళ- మాంనమును బూడిద మరియు 
ధూళిలోకలిపిన తర్వాత తేనెలోకూడచేర్చి తీసుటవలన మరణము సంభవించును. 

ళీలోఖ: మధు మొ॥ వాటిని: ెం|డెండుగాగాని మూడేసిగాని 
సమాన భాగముగల నేతితో - పరస్పరము సమమైన (పమాణముతో కలిపి తిన 

గాదు. తెనె, నెయ్యి. వస తె. త్యోలిము:- జలము వీటిని సమ[ఫ్రమాణమ్సులుగా శ్రీస్తు 
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కొనరాదు,. అక్షే విషవ: భాగములుగా (గహించిన వర్ష జలము, అనుపానము 

గాగల తేనే, నెయ్యి ఏనుద్ధములు. "తనె తామరగింజలు' విమద్దములు,. పదో 

తృరికా శాక్షములు పరన ర విరుద్దములు. వాతమును (వకోపీంవ చేయును, 

శర్కరతో చేసిన మద్య ఘు, కర్గూరా| స్రావము, సర్ష ప _తెలభృష్టమైన తై లము 
విగుద్దము. వారె[ద మనగా భూమి నుండి పుట్టిన కందరూపము. అది పి_త్తమును 

[(పకోపింప చేయును, పాలతో సంస్కరింపబడిన యన్నము, మంధము నను 

పానముగ చేనుకొనిన & గుద్దము, మరియువాత శేమ్మలను (పకోపింప "జేయును, 

అతిసారమునకు కారణభూతమగు తిలకల్కముతో సిద్దముచేసిన దుంపబచ్చలి 
కూరను తినరాదు. నీటి కొంగను, వారుణి మద్యముతో తినరాదు. ఆ నీటి 

కొంగను పంది యొక్క వనతో భర్జనము చేసినచో అదివెంటనే చంపును. గోభా 

దులు ఆముదపు క ్ షైల నిప్పులలో సిద్దము చేసినది, పరండ త్రెలములో వేయించి 
నవీ విగాద్ధములు. వోరీత మాంసము భన్యిముచేత, ధూళిచెత నళింపబడి శేనెతో 
కూడ సేవించిన విరుద్దమని చెప్పబడినది, 

మూ॥ తధామత్స్య న్లిస్తాళిత స్నేవాసాధితాః పిప్పల్యః శీతోప్టం నవ 
పురాణ మామపక్వంచ నై కధ్య మద్యాత్ | సలిలాభ్యవగాహః సవాసోప్లాభి 

త_స్తస్య తగ్గృప్లో్టిరుపఘా తాయ తృస్టా౭భివృద్దయేచ। తధెవచ పయఃపానం 

ర_క్తపిత్తాయ శరీశేణాయ న్తస్య సహసాజఒభ్యవవోరళ్ళర్ణి షే గుల్మాయ వా! 
వాచా కాయ _స్తస్వ్య స్వగ్గసాదాయ। ఇత్యన్న వాన (దవ్య విరోధి క చెళోబాహు 

ల్వేనోవయోగీ కథితః | శ్రిషజ |ద్రవ్యాణాంతు యథోపచేళమేవ [పయోగో 

న్యాయ్యతర 8 తద్విరోధః పునరతి (పసజ్ఞ భయాన్నో కః | నచ తద్విజ్ఞాన మే 

కా _న్ల భ(దకమ్॥ అపి చ॥ 

(వతివదాత్డయు ; తధా కా అక్తు, మతృ్యనిస్తాళిత స్నేహా సాదితాః= 

చేవలను వేయించిన లే లముతో సిద్దము చేయబడిన, పిప్పల్యః--పిప్పళ్ళు, 

విరుద్దాః హవిరుద్దములు, శీతోష్టన్ = = రక, ఉష్ణ వీర్యములను, నవపురాణం = 
కొత్త పాత ధాన్యములను చ మరియు, ఆమపక్యమ్ = సరిగా వక్వముకాని, 

సరిగా పక్వోమైన దానిని కలిపి, వ కధ్యం = ఒశకేతూరి, నాద్యాత్ తినకూడదు, 
సలిలాభ్యవగాహః = చల్ల ని నీటిలో స్నానము చేయుట, ఉట్టాభిత_ప్రస్య = వేడితో 

తపించుచున్న వానికి, నవాస=వెంటనే, త్వగ్భృష్టోరుపఘాతాయచ = రము 

యొక్క, కంటి యొక్క నాళము కొరకు, చ = మరియు, తృష్పాఒభివృద్దయవ= 
దప్పి ఎక్కువగుట కొరకు, తధై వచ= మరియు అక్షే పయఃపానమ్ = పాలు 

(తాగుట, ర క్షపిశాయడార క్రపి తము కొరకు, భవతీ = = అగుచున్నది, తస్యా 

ఆట్టివా నికి, శరీరేణ = శరీరముతో. అఆయః కా కా [శమ ఏర్పుడినవ్వుడు, నవాసా=ా 

వెంటశే, అభ్యవావారః = భోజనము చేయుట, ఛర్ది శె=వాంతి కొరకు, 

గుల్ళ్యాయకాగుల్యముక్రొథకు, చాకాలేక్ష, తన్య =అట్టివానికి, ఛాచాక్య్వాయా। వ 



కరి అష్టారగ సం్యగవా వ్యాఖ్యోనము - 

నున్న పదార్థములను ఒకటిగా చేర్చి తినకూడదు, అశ్ల్ల కొత్త, పాత ధానలీ 

ములను కలిపి తినకూడను. పచ్చివిగానున్న, పండిన ఫలాదులనుూ ఒక్కటిగా 

చేర్చి తినకూడదు. వేడితో, అగ్ని మొ॥ వాటితో, ఎండతో తప్పు 
డన వానికి, ఆ _నవయమునందే నీటిలో, మునుగుట వలన చర్మమునకు, 
కంటికి హోనిగల్లును, _దప్పికూడ అభివృద్దియగును. . అన్తు -వేడితో తపించు 
చున్న వాడికి వెంటనే పయఃపానము ర_క్షపిత్తమును కల్లించును. . ఎక్కువగా 
మాట్లాడుటచేత, మిక్కిలి | శమ యేర్పడిన వానికి వెంటనే భుజించుట వలన. 

కంఠము బొంగురుపో్య ము. . ఈ విధముగా అన్నపాన (దవ్యముల యొక్క, 

[వయోగము, ఎట్టు చేయవలిననెడు చానికి సమాధానమిట్లు చెప్పుచున్నాడు. . 
శాస్తోగ పజేశమును బట్టియే తెలిసి, తెలియని (దవ్యముల యొక్క [పయోగము 

మిక్కిలి న్యాయముగా నుండును. భేషజ (దవ్యములయొక ్క- పరికల్పన న్వబుద్దితో 

ఎక్కడ చేయబడుతుగ్నదో అచట శాన్త్రము ననుసరించియే చేయుట 
న్యాయము. ఎందువల్ల ననగా శేషజ దవ్యముల యొక్క పరస్పర విరోధమును 
సరిగా ఆలియని, న్వల్బబుద్దిగల వైద్యుడు ఒకప్పుడు మోహమును చెందును, 

అందువలన సమ_స్తముులెన (ద్రవ్యములను ఎరిగిన వాడై వైైద్యుడు శాస్త్ర 

(పకారముగా యూహించుట మంచిది. అందువలన యథోపదేశమైన [పయో 

గమే మిక్కిలి న్యాయము. వై'ద్యుడుచేయు యూవాకూడ యథాళక్తి 

శా(న్రము ననుసనరించియే చేయవలెను, ఇచట అసిచ అనునది సముచ్చయార్థము, 

మూ! ఉక్లైశ్య దోషోన్నవాశేక్ (దవ్యం యతతృమానతః। 

విరుద్దం తద్ద్ ధాతూచాం (వత్యనీక తయా స్థితమ్! 

బనీనాం మిలో గుణానాం విషమతయా సమతయా ప్యుభయ థాఒపి[ 

సంస్కారా/) వశేన చ భవతి నిసర్షావపి విరోధః_ 

జీర క లర్థైః పన నేన మ్య న్త వం 

దధి కాద ఘృశతే సమాంశే 

వారూ కష శే రా|త్రిషు స క్షవశ్చ 

తోయాన్త రాస్తే యవశాన్తధాచ 

కుళా[గీయ ధియామేత దుదావారణ మా|తకమ్! 

ఉపనీత బలం విద్వాన్ సర్వత [కమతే యత॥।॥ 

విస్ఫోట శళోఫ మద విదధి గుల్మ యమ 

శేజో జిలన్భ్భతి మతీం[దియ చిత్త నాశాన్ ॥ 

కురా, ;)ద్విరుద్ధ మళనం బ్వరమ [స్రపిత్ర త మష్టా . 

గడాంశ్చ మవాతో విషవచ్చ మృత్యుమ్॥ 
తెప్పాశు కుర్యా తం శుద్దిం శమం ఇవాతద్విరోధిథిః। 

ల కె ర్ తేన లా పూరం శరీరస్యాలి, సంస్కృతి మ్! 
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"వ్యాయామ స్నిగ్గదీప్తోగ్ని వయన్టీ బలశాలీ నామ్, 
విరోధ్యపి నవీడాయెై సాత్మ్యమల్పంచ భోజనన్ | 

దోషాది వైపరీక్యేన వారశే రోగిణాం రుజమ్! 
ఐకధ్యం దధి దుగ్ధాది యోజనా న విరుధ్యశే॥ 
యాగాది భేడా ద్యద్వచ్వావ ధ్యావామువ్య పథ్యతా। 

తద్టేదాన్త రత_స్తద్వద్విరోధోఒవి నివ ర్రశే॥ 

(వతివదార్హము : నమాసతః = నంశక్లేపముగ, యద్దివ్యమ్ = యే 
[దవ్యము, దోషాన్ = వాతాది ధోషములను, ఉశ్కైళ్య = స్వస్థానమునుండి 

కదిలించి, నహారేక్ =శరీరమునుండి బహిర్గతము చేయరో, తద్ది=ఆ (దవ్యమే, 

ధాతునామ్ = ధాతువులకు, (పత్యనికతయా = విరుద్ద రూపమ'గా, స్టితం= 

ఉన్నది, విరుద్దమ = విరుద్ధమైనది. 

తాత్శ్రర్యము : మరియు సంతి ప్త్రముగ, విరుద్ద [దవ్యములను గురించి 

చెప్పవలయునన్న యె (ద్రవ్యము దోషములను, బయటకు వెళ్ళగొట్టుటకు 

ఉద్యు క్తులనుగాచేసి, బయటకు పంపదో, ఆ/దవ్యము ఛాతువులకు విరుద్ధముగా 
నుండుట వలన, అవి విరుద్దములై న వానిగా చెప్పబడుచున్నవి, 

([వతివదార్హము ౩; బలినామ్ = కొన్ని బలీయములై న దవ్యములకు 

సంబంధించిన, మిథః = పరస్పరము, గుణానామ్ = గుణములయొక్క్క, వివ 

మతయా =విషమతగాము చేత, సమతయా డా సమత్యముచేత, ఉభయాదపి 

సమత్వ, విషమత్వ మిశ్రమము చేతనున్నూ, నంస్కారాది వశాదపి 
సంస్కారాది కారణము వలననూ, నిసర్షాదపి = స్వభావము వలననూ, 

విరోధః = విరోధము, భవతివఅగుచున్నది. 

అబన 

వ 

|! 

|| 

తొత్స్రర్భూయు : కొన్నిబలీయములై న [దవ్యములలో పరస్పరము అన 

దృశ రూపములోనున్న గుణములతో, కొన్ని దవ్యములలో నద్భశ రూప 
ముతో నున్న గుణములతో, కొన్ని దవ్యములలో,. సదృశ, అనద్భృళ 
రూపముతో నున్నగుణములతో, కొన్ని |దవ్యములలో సంస్కారాది కారణ 

ముల వలన, కొన్నింటియందు స్వభావమే విరోధముగా నగుచున్నది, 

(వతినదార్భ ము : శరం = పాలు, కుల'శైః = ఉలవలతో, మృక్సె్యః = 

చేపలతో, వనసేన=వననతో, &రం=ాపాలు, త ప్తం==కాచిన, దధ్రీ = పెరుగు, 

విరోధం = విరోధమైనది; సమాంశేవసమభాగములై న, జె్యదఘృ తే = లేనె 
_ నెయ్యి, ఊపే = చవిటినేలలోనుంచిన, వారి = ఉదకము, ర్యాతిషు = 
రా[తులయందు, నకృవళ్చ= నక్తువు లునూ, కే=ాఆ సక్తువులు తోయా_న్హ 
రితాః నీటి మధ్యన  యువయోగించుట, తభెన = అబీ, యవకాః = కేవల 

అలసందలు, కారుమినుములు, యవకములు, విరుధ్ధాః జవిరుద్దములు. 

తొల్భృర్యాము ; ఇచట చె అర్భమును బట్టి, ఉదావారణములను చెప్పు 
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చున్నారు. (1) పోలు ఉలవలతో కూడకలిపీ భుజించిన  విరుద్దాహారమగును, 
ఎట్టనగ, పాలు, మధుక విపాకము శీతవీర్యమెనవి. ఉలవలు, ఆమ్లు విపాకము, 

ఉప్ప వీర్య మైనవి. అసద్భశ గుణముల కిది యుదాహరణము. 

(2) పాలు పనన పండుతో కలిపి తినరాదు. 

పాలు మధురరస, మధురవిపాక, శీతవీర్యములు గలవి. పనన పండు 
గూడ మధుర రసము, మధుర, విపాకము, శీత వీర్యము గలదై నప్పటిని వీరో 

ధించును. ఇది సదృశ గుణముల కుదాహారణము. 

(8) పాలు చేవలు కలిపి భుజింపరాదు. 

పాలు మధురరనము, మధురవిపాకము, శీత వీర్యము గలవి. చేవలు, 

ఉప్ప వీర్యము గలవి, మధుర రసము, మధురవిపాకము గలవి. కాని కలిపితి నరాదు. 

ఇది అసద్భశ, నద్భశముల రెంటికి కారణ విరుద్దమును చూపెట్టు ఉదాపహార 

ణము. 

(4) వేడి చేసిన "పెరుగు తినరాదు. ఇది సంస్కారమున కుదాహరణము. 

(5) సమానమైన మా (తలో తెనె నెయ్యి కలిపి తినరాదు. ఇది విరుద్దా 

వారము, ది మాతకు దాహర ణము, 

(6) చవిటి నెలలో నుంచిన నీరు విరుద్దమైన పానీయము. ఇది చేశమున 
కుదాహారణము. 

(7) రా|తులయందు నక్తువులను భుజింపరాదు. ఇది కాలమునకుదొవా 

రణము, 

(5) ఈ నక్స్షుపిండి ఉండలను నీళ్ళ మధ్యన భుజింపరాదు. (మొదట నీరు 

(తాగి వెంటనె సక్షుపిండి తిని, మరల వెంటనే నీరు |తాగుట) 
సంయోగ వికుద్దమున, కిది ఉదాహారణము. 

(9) యవకములు, అలనందలు, శకారుమినుములు జంటరిగా విరుద్ద 

ములు, ఇది న్వభావమున కు దావారణము. 

(పలివదార్థయు : కుశా గియ ధియామ్= తీక్లబుద్ది గలవారలకు, ఏతత్ = 
ఇది, ఉదాహరణ" మాత్రక్రమ్ = = ఉదావారణ రూవముగా, అవదన్ = చెప్పిరి, 

యతః ఎందుకనగా, ఉపనీతబలమ్ == మూడవ జన్మ వలన యేర్చడిన బుద్ది 

బలముగల, విద్వాన్ = పండితుడు, సర్వత (కమళశే = తనబుద్ధిచేత నే సర్వమును 
శెలునుకొనుచున్నాడు. 

తాత్బర్యూము : తీక్ట బుద్ధి గల్గిన ఆయుర్వేద విద్వాంసులకు, వై నుదో 
వారించిన విషయము లన్నియు, ఉదాహరణ రూపముతో చెప్పబడినవి, ఎట్లనగా 

వ. 
~ 
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వానికి, అజ్ఞానము తొలగినది. ఎవడు వీద్యాంనుడుగా నుండీ అన్నింటిని తన 
బుద్దితో "తెలుసుకొను చున్నాడో అనగా శాస్త్ర మర్యాదలను చక్కగా 
గ్రహించి, వాటి నన్నింటిని, అతడు తన బుద్దిబలముచేత (గహించుచున్నాడు. 

(వతివదార్థ ము : విరుద్దమళనం =విరుద్రాహారము, పిస్ఫోట =విస్పోటము, 
శోఫడాశోఫము, మద == మదము, విదధి = వి[దధి, గుల్టీ = గుల్టము, 
య వ్యా = రాజయ జ్యా, తెజడా తేజన్ఫు, బలా=ాబలమును, స్థ తీసే తిని, 
మతి = బుద్దిని, ఇంద్రియ హై ఇం [దియములను, చిత్త = మనన్సు యెక్క 
నాశాన్ = నాశములను, కుర్యాత్ =చేయును, చవామరియు, జ్వర =జ్వరమును, 

అన్రపిత్తా = రక్తవి_త్తమును, అషహ్రాగదాంళ్చ = ఎనిమిది మహారోగములను 
(వాతవ్యాధి) అశ్ళరి, కువము, _పమేహము, ఉదరము, భగందరము, అర్శస్సు 
(గవాణి); తథా = అనై, వివవత్ == విషముతో సమానముగా, మృత్యుమ్ = 
మరణమును, కరోతి = చేయుచున్నది, 

తాత్భరాయు : విరుద్ద దవ్యములతో కూడిన ఆహారము, విస్సోటాది 
వ్యాధులను కల్లించుటయే కాక విషముతో నమానమెన మరణమును కూడ 
క రించుచున్నది. 

(వతివదార్థ ము ; "లేము = విరుద్దాహార జనిత రోగములయందు, ఆశు=ా 
శ్రీఘముగా, సంశుద్దిన్ = వమన విశేచనాది రూవమైన శోధన చికిత్సను, 
కుర్యాత్ == చేయవలెను; అథవా = అట్టు కానియెడల, తద్విరోధిభిః=ఈ విరు 
ద్దాహారములకు విపరీత గుణములు కల్గిన ద్రవ్యములతో, శమమ్ = శాంతిని, 
కురాన్టత్ =చేయవలెను, అథవా వ అట్లు కాని పక్షమున, పూర్వమ్ =మొద 
టనే, తై నేవ్యదవ్వ్వైః = ఆ (దవ్యములతో నే శరీరన్య == శరీరమునకు, 
అభిసంస్కృృతిమ == ఎల్లప్పుడు ఉపయో గించుటతో, శరీరమునకు సంస్కారమును, 
కుర్యాత్ = చేయవలెను. 

తాత్సర్భామయు ; విరుద్దావోరము వలన, జనించిన వ్యాధులలో పంచకర్మ 
చికిత్సాంతర్భాగములె న, వమన విశేచనాది కర్మములతో, శరీరమును కోధించ 
వలయును. అట్లుకాని పక్షమున విరుధ్దావోరమునకు విపరీత గుణములు కల 
ద్రవ్యములతో శమనచికిత్స చేయవలెను. అట్లుకాన వక్షమున 'మొదటనే ఏ 
ఆహార పదార్థములు శరీరమునకు విరుద్దమును చేయవో, ఆ ఆహోర పదార్థము 
లను నిత్యము ఉపయోగించుచూ శరీరమునకు ఓకనె "త్మ్యమును గల్లించవల 
యును, 

(వతివదార్థము వాన్టయామవ వ్యాయామము శేయువారు, స్నిగ్ధ వాస్నిగ్ర 
శరీరులు, దేప్తాగ్ని =జాఠ రాగ్నితీక్షముగా ' నున్నవారు, వయ స్థడాయవ్వన 
వంతులు, బలశాలీనాం = బలిష్టమైన వ్య కులకు, సాతగ్థ్యమ్ 32 ఓక నాతర్జ్యమైన 
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చవామరియు, అల్పమ్ స్వల్పమైన, భోజనమ్ భోజనము, విరోధ్యపి=విరోధ 

మైన దైనప్పటికి గూడ, నపిడాయై = దుఃఖమును కల్లించునది కాదు. 

తాళ్ళర్భంము : నిరంతరము వ్యాయా మముచేయు వారలకు, స్నిగ్దళరీరు 

లకు, దిపాగ్ని కలవారలకు, యవ్వన వంతులకు, బలవంతులకు, చేళకాలాదుల 

న సెకించి, సాత్మ్యమైన, న్వల్నమైన భోజనము విరుద్ధమైన దైనప్పటికి, ఆ 
విరుద్దమైన ఆహారము చాధింవదు. 

(వతివదార్థము : దొషాది వై వరత్యేణ=దోవదూమ్య బలాది పదివిధము 
రై నవైె పరీత్యములచేత, రోగిణః=ా రోగియొక్క-,రుజం = వాధను,వారంతి వనళిం వ 
చేయు చున్న ట్టి, దధిదుగ్దాది యోజన == పెరుగు పాలు మొ॥' వాటియొక్క 
సంయోగము, ఐకధ్యం = వెంటనే, నవిరుధ్య లే = విరోధించదు యోగాది 

'భేదాత్ == యోగాది భేదము వలన, యద్యత్ =ఏ దై తే, పధ్యా నాం వథ్య 

ఆహారము కూడ, అవధ్యళా = అపథ్యమగుచున్నది, త చ్చే దాంతరతఃవ యోగము 
'మొ॥ వాటియొక్క ఇదములు కారణముగా, తద్వద్విరోధోపి == అత్తే విరోధము 
కూడ, నివర్తతే = తొలగింప బడుచున్నది. 

_తొతృర్వూము : దోషము, దూష్టుము, బలము, కాలము మొ॥ వాటికి 
విపరిత మేర్చడి నప్పటికి, విరుద్ద (ద్రవ్య సేవన, రోగకారకముకాక రోగశాంతి కే 

అది దోవాదమగు చున్నది. ఎట్లనగా (ప్రతినిత్యము సేవించుట, వలన, సాత్మ్య 
మైన పాలు "పెరుగు, ఒకచోట చేర్చి భుజించి నప్పటికిని, విరుద్దమును చేయవు. 
మరియు సుఖమును కల్గించును. సంయోగము కారణముగాగల పధ్యపదార్థము 

కూడ అవథ్యనుగా మారును, సారాంశ మెమనగా, పధ్య (దవ్య సంయోగము 

వలన £౯రోధమేర్చడు చున్నది. అపధ్య(ద్రవ్య సంయోగ విశేషము వలన విరో 
ధము నష్టమగుచున్నది. విఢషమేమనగా కొన్నిదినములు సేవించుట వలన, 

అవధ్య (దవ్యముకూడ సాతగ్య్ట మగుచున్నది. కాని యథార్థముగా అది అపధ్య 

(దవ్వ మే యగును, ఇందువలన సాతర్మ్యమైన అపధ్యమున. కూడ, అంశాంశముగా 
వదలి పెట్టుట ళా(స్త్ర సమస్టితము, 

కణిలోఖి : సంకేపముగా విరుద్దమన నేమియో చెప్పుచున్నాడు, వాళ, 
పీత్త, గ్రేమస్షలను వోషములను తను స్థానములనుండి కదల్సి, ఏ (దవ్యము ఆ 

దోషములను వెలుపరచుటకు గాని శాంతింప, చేయుటకుగాని శక్తి లేక 
యుండునో అది విరుద్దమైన _దవ్యమని చెప్పబడు చున్నది. అట్ట (దవ్యము 

రోసొది ధాతువులకు (పతిపవ స్థానములో నుండును. సంయోగ (దవ్య గుణములు 

టలీయము శై నపుడు, విషమముగా పోలిక లేకుండా ఒకచాని కొకటి కలిసి 
యుండుట విరోధము, అశు మరియొక చోట బలీయముళై న గుణములకు 
పోలిక గల 'గుణములకు విరోధము, అశు మరియొక చోట ఆంటికి విరోధము. 

పదియో ఒక -బలీయమైన (ద్రవ్య గుణముతో సాదృశ్యము కలిగి యుండుట 
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వలనను, పదియో ఒక [దవ్యముతో పోలిక గలిగి యుండుట వలనను, సంస్కా 
రాది వశము చేత మరియొక విరోధము ఏర్పడు చున్నది. ఆది అను పదము 
పయోగించుట వలన, నంయోగ _ దెళకాలాదులనుగూడ  (గహించవలెను. 
కొన్ని [ద్రవ్యములు స్వభావము చేతనే విరోధములుగా నుండును. తక్కిన 
వివరము లన్నియు తాత్సర్యాంశములే చెప్పబడినవి. ఐకధ్యమనగా, నహభావేన 
అని అర్థము. [ద్రవ్యముల యొక్క సంయోగ విశషము వలన పథ్యములలో, 

అపధ్యము చూడబడినది. అశ్రు హితమైన దై నప్పటికి, అపథ్యము సాతీగభూత 
మైన ఎడల అది పథ్యముగస ఉండును. కాని అది అపథ్యమనియే చెప్పబడును. 
అట్టి అవధ్యమును అంశాంశముగా వదలి పెట్టుటకు [పయత్ని ౦ చవ లెను, 

మూ॥ పొారాంశేన త్య జీ త్సాత్మ్య మహిళం హిత మాచలేక్ । 

ఏకాన్తరం తతళ్చోర్జ్వం ద్వ్యన్తరం (త్యన్తరం తథా ॥ 

(క మేణానేన సంత్వకా దోమాః నంవర్టి'తా గుణాః! 

[పభవన్సి న వీడాయే [పావ్నువంతి స్థి రాత తామ్ ॥ 

(వతివదార్హయు : అహితమ్ = అపథ్యాహారమును; పాదాం శేన = చతుర్ధ 
భాగముతో, త్యజేత్ వదిలి పెట్టవలయును; హతం =వథ్యమైనది, సాతర్ర్యమ్ = 
శరీరమునకు నిత్యాభ్యానము వలన సాత్మ్యమైన అవహోరమును; ఆచశేత్ = అను 
స్పించ వలెను తతోర్జ్వంచ == అటువై న; ఏకా న్తరం =ఒక వంతును; ద్వ్యన్త 
రమ్ = రెండు వంతులను, తథా డా అక్ష; [త్య నరమ్ = మూడు వంతులను; 
అనేన (క్రమేణ = ఈ సద్దతితో; దోపాః = చెడు అలవాట్లు; సంత్య 5౫8 =: విడువ 

బడినవై ; పీడాయె నభవంతిడాబాధాక్రరములు గావు; చడామరియు; గుణాః = 
మంచి అలవాట్లు, సంవర్షి తాః =వృద్ధి పొందింపబడిన వె; స్టిరతామ్ =స్టిరత్వమును; 
_చావ్నువంతి=పొందుచున్న వి. 

తాత్ఫర్శ్భంయు న అవథ్యమై న ఆహారము నిత్యాభ్యానము వలన సాతృ్యము 

అయినప్పటికి, అపథ్యము అపధ్యమనే చేరును గలిగి యుండును గాన, దానిని 
గూడ ఎప్పటి కై నను వదలి చెట్టుటయే సుఖానుభూతికి కారణమగునని నిశ్చ 

యించి త్యాజ్య పద్దతిని చెవుచున్నారుం 

చెడు పదార్థములు నీత్యాభ్యాసము వలన సాత్మ్య్టములుగా నగును, 
కాని వాటిని ఒక) తూ రివదలకూ డదు. అట్లు వదలి వెట్టినది వహోనికారకమగును. 

అందువలన అట్టి పధ్యమునుు ఒకొక్క దినము రెండురిండు దినములు 

మూడేసి దినముల వ్యవధానముతో వదలి పెట్టుచూ, సాత్యమును, ఆ వ్యవ 
ధానములో జోడింవవలెను. కొన్ని దినములనుండి నిత్యాభ్యానము చెసిన అపధ్య 
మును, కొన్ని దినములు 4 భాగములు గాని, 16 భాగములుగాని తగ్గించి, 
సెవింవ వలెను. ఆ వ్యవధానమును సాతస్ర్యైమై న వధ్యముతో పూరింపవలెను. 
ఈ విధముగ అపథ్యమును. వదలి పథ్యము నభ్యసింపవలెను. ఈ విధముగ 69 
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దినములలో అపథ్యమును త్యజించి, పథ్య| క్రమము ననునరింపవలను, దుర్వ్యసన 
ములు సాత్మ్యములై ననూ వాటిని (కమనుగ వదలి సద్వృ త్తముననుష్టించిన, 

శరీరమునకు స్వస్థత చేకూరును, 

ఈ |పకారం 16 భాగములుగ త్యాగ కల్పన చేయవలయును, ఈ విధి 
ననుసరించి (క్రమముగ అవథ్యమును వదలిపెట్టి అపషథ్య ముల స్థానములో పథ్యా 
హోరములను వృద్ది చేయుట వలన అపథా్యావోరమువలన జనించు బాధలు మృగ్యమె 
ఆత్మ మన ఇందియములకు స్వస్థత చేకూర్చును. 

అపథ్య త్యాగ విధి 

భాగములు 

1 అపథ్య అవథ్య అపథ్య FE [ పథ్యము 
2 94 93 9 అపథ్యము 

లి 99 కక 33 పథ్యము 

& 33 93 | పథ్యము పథ్యము 
ర్ 93 93 అపథ్య » 

6 కక a 9 థి 

7 93 క పథ్యము 39 

8 59 పథ్యము 99 95 

9 93 " క 93 

10 CE అపథ్య కలి 99 

11 »» ఆపథ 99 

12 93 పథ్యము >» 

13 పథ్యము 9 9 93 

1d అపథ్యమ 99 » దళ 

15 క 9 తళ 93 

16 ఇక 99 » 9౨ 
17 పథ్యము 99 99 93 

కలిలౌోఖి : ఆహారమును నాలుగు భాగములుగ విభజించి, నాల్ల వ 
భాగముతో అపథ్యావోరమును విడువవలయును. విడిచిన నాలుగవ భాగములో 
పధ్యావేరమును సేవింపవలెను. అశ్లు భాగముగ త్యజించవలెను. భాగముగ 
సేవింపవలెను. అంశః అనగ భాగమని అర్ధము.  |పకరణము బట్టి, పాదమునశే 
భాగమని [గహింవవలను. ఆ పాదముతోగాని పాదపాదముతో గాని, అవథ్య 
మును విడువ వలెను. అశే వథ్యమును సేవింప వలెను. రోగియొక్కు బలాబల 
ములను దృష్టియందుంచుకొని మొదటిరోజు చతుర్భాగము గాని, పోడళ 
భాగముగాని అపధ్యమును త్యజింపవలెను. ఆ వదలిన భాగమును అనుచితమై న 
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పథ్యముతో పూరింపవళను. ఇట్లు భాగములను కల్పించి అవ థ్యాహోరమును 
వదలి పధ్యమును నేవించుటకు 14 దినములు నిర్ణయింపబడినవి. వదునె దవ 
దినమునుండి సర్వము వథ్యముగనే ఛీవింపవలయును. ఈ పద్దతి బుతునంధిని 
బట్ట నిగ్భ యించడదమై నది. 

ఇతరులు మరల దీనినే వేరుగా వర్చించుచున్నారు. 

| ఆ పథ్యము ఆపథ్యము : అపథ్యము వథ్యము 

2 £4 33 శః అపథ్యము 

రీ 93 99 పథ్యము పథ్యము 
4 పథ్యము 93 అపథ్యము అ పథ్యము 
ర్ కి » శకి 93 

6 9౯ వథ్యము వథ్యము 99 
7 85 99 అపభఃము అపథ్యము 
8 9 కిని $3 "9 

9 9 39 | 89 కో 
10 | 9 99 | పథ్యము పథ్యము 

ఈ పద్దతి ననునరించి అపధ్య దోషములు విడువబడిన వై శరీరమును 
బాధింపవు. పథ్యగుణములున్నూ వృద్ది పొందినవై. స్థిరమైన ఆత్మ భావమును 

పొందించుచున్న వి. 

మూ॥ (తీతయం చెత దుప_న్తంభన మావోరః స్వప్త్నో (బహ్ముచర్యంచ । 

ఏభిక్యు రి యుకె రువ స్తబ్ద మువ స్తంజ్రై$ శరీరం బలవర్థిపచయాచిత మను 
వర్తతే యావదాయుః సంస్కారః | తత ఆహార ఉకో 'వద్య్ధతేచ | 

(్రళివధార్భము : ఆహారః = ఆహారము; స్వవ్నః ైన్యవ్నము; చకా 
మరియు; (బవ్మాచర్యం = |బహాశ్రిచర్యము; ఏతత్ =ఈ; |తితయండా మూడును; 
ఉప_న్హంభనమ్ = ఉపన్హంభమని పేరు యుకి . యుగక్తైః8=యు_క్టి యు క్షములై న; 
ఏభిః ఉప _స్హం భి 8హఈ మూడు ఉప స్తంభముల చ్, ఉప నబ్దమ్ = బిగింపబడిన; 

శరీరమ్ = శరీరము; బలవర్గోవచయోచితమ్ = హబలవర్డ ములచే వృద్దిపొందినదై ; 

అనువ ర్రతెడాఅనువ ర్రెంచునట్లు చేయును; యావత్ = యెంతవరకు; ఆయుః 

సంస్కారః= ఆయుః పరిమితి ఉన్నంతవరకు; తత ఆవోరః = పూర్యాధ్యాయ 

ముల యందు, ఆహారము; ఉక్తఃవ చెప్పబడినది; చడామరియు; వక్యుతేవజ్వ రాది 
అధ్యాయములయందు చెప్పబడును, 

తొాత్తర్యుము ; (పధానమైన యాధార మొకటి యుండగా, దానికుప 

బలముగానుండు నాధారమునకు ఉప_స్తంభమని మేము. (ఉప _స్తంభమనగా ఉప 

_న్హంభయతి తీఉప_స్తంభః, నమీపముననుండి ధరించుచున్న దని యర్థము.) 
(ప్రధానమైన _స్తంభరూపముగ నున్న శరీరమునకు, దానికాధారభూతమైన 
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ఆయువు [పధానకారణమై యున్నందున దానికి హోనిని గల్లనీయక, కాపాడు 

టకు నసహశారియైన అవోరాదులు ఇచట ఉపస్తంభములుగా నున్నవి. శరీర 

ధారణమున కుపబలములుగా నున్న ఆహోరము, నిద, [బహ్ముచర్యము నను సీ 

మూడును యు_క్తిగ శాన్ర్రువిహిత పద్దతి నవలంబించి యుపయోగింపబడిన 

యెడల బలము వర్ద ము శరీరమునందు దీనదినాభి వృద్ది గా వృద్దినంది, ఆయుః 

పరిమితి యున్న ంతవరకు, శరీరమును చెడనీయక యనువ ర్లించునట్టు చేయును, 

పూ ర్వాధ్యాయముల యందు ఆహారమును గురించి చెప్పబడినది. జరాది 

(పకరణముల యండు మరల చెప్పబడును. 

ళలిలేలో; ఈ మూడు ఉప _స్పంభములును, శరీరమును ధరించుచున్న వి. 

ఆహారము, నిద, (బహ్ముచర్యము వీటి చేత కట్టబడియున్న ఈ శరీరము 
న్యూనాధిక తలు లేకుండా పోపింపబడుచున్నది. మరియు మానవుని ఆయుస్సు 

ఎంతవరకు యుండునో అంతవరకు బలవర్ణముల చేత కూడుకున్న దై ఆయువును 

అనుసరించియుండును. వెనుకటి అధ్యాయములలో ఆహారము చెప్పబడినది. 

నురియు తరువాతి అధ్యాయముల యందు కూడా చెప్పబడును. 

మూ॥ లో కాది సర్గ (పభవా తమో మూలా తమామయూోా! 

జాహుల్యా త్తమ సో రాతా నిద్యాపయేణ జాయ ఆే॥ 

శేష్మ్యా వృశేషు (సోతనస్సు (శ్రమాదుపర తేషుచ। 

ఆం|[దియేషు స్వ కర్మ భో నిదా విళతి 'దేహినమ్॥ 

సక్వేం[దియ వ్యుపర తౌ మనోఒనురతం యచదా। 
విషయే భ్యన్న దా స్వప్నం నానారూవం (ప పశ్యతి॥ 

నిచాయత్తం సుఖం దుఃఖం పుష్టిఃకార్భ్యంబలాబలమ్! 

వృషశా కీ బతా జ్ఞాన మజ్జానం జీవితం న చ॥ 

అకాలే అ" (పసజాచ్చ న చ ని_చా నిపేవితా! 

నుఖాయుపీ. సరాకుర్యాత్ కాళ రాతి రివాపచా! 

నెవయుకా పునర్యుం శ్రే నిదా దేపాం నుఖాయుషా। 

యోగాఖియోగినో బుద్దిర్నిర్భలా తపసాయ ధా॥ 

రా(కె జాగరణ రూక్షం స్నిగ్ధం (పన్వపనం దివా! 

అరూక్ష మనభిష్యంది త్యాసీన [ప్రచలాయిత మ్॥ 

గమ వాయుచ యాదాన కౌత్యు రా త్యల్ప ఛావతః। 

దివా స్వప్నో పితోఒన్యస్మిన్ కఫ పిత్తకరోహి సః॥ 

ముక్వాతి భావ్యయానాధ్య మద్య స్రీ భార కర్భభిః 

(కోధళోక భయిః క్ఞాన్రాన్ శ్వాస హిధ్మాతి సారిణః॥ 
వృద్ధ బాలా బలతీణ ౪ మత త ఉ్య్చూల పీడితాన్ | 

అజీం శృరభివాతో న్మతాన్ దివా స్వప్నోచి తానపిజ 

ధాతు సామ్యం తభా హ్యాషాం శ్లేమ్మా బాంగాని పుష్యతి। 
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(వతివదార్థియ : లోశాది నర్గ [వభవా=ా[ప్రపంచము యొక్క ఉత్పత్తి 
కాలము నందు పుట్టనట్టిదియు, త మామూలవ తమస్సు మూలముగా కల్షినట్టి 

దియూ, తమోమయా = తమో వికారమైనట్టిదిన్ని, బాహుల్యాత్ = ఎక్కు 
వగా, రా|కౌ=ాభరా[తియందు, (పాయేణ = తరుచుగా, తమసః = తమస్సు 

నుండి, ని|దాడాని[ద, జాయ =కలుగుచున్నది, శ్లేష్మావృకేషు = ఆహారరస 

మువలన ఏర్పడు శ్లేష్మముచేత ఆవరిం చినట్టి, (పోతన్సు =(సోతన్సుల యందు, 

(శమాత్ = బడలిక వలన, స్వకర్మభ్యః = తమతమ విషయముల నుండి మరల్చ 
బడి, ఉపర తెషు=ావి|ఖాంతినందుచున్న వై, ఇం ది యేషు ఇంద్రియములు, 'చేహి 

నమ్=ఆతరను, ని|చా=ాని[ద, విశేతిడ|వవేశించుచున్న వి. 

యచదా=ఎప్పుడు, సర్వేం|దియ వ్యువరతెడాసమ సృ ఇంద్రియములు 

వ శాంతి బొందినవగుచుండగా, విష యేభ్యః = లౌకిక విమయములనుండి, అనుప 

రతం=ావి|శాంతినొందని, మనః =మనస్సు,నానారూవం = అనేక రూపములుగల, 

స్వప్నం = స్వప్న మును శ (పపళ్యతి = చూచుచున్నది. 

సుఖమ్ ఆరోగ్యము, దుఃఖమ్ వ్యాధి,పుప్టిః దశ రీరపుష్టి, కార్భ్యమ్ = 

శరిరకార్భరము, బలాబలమ్ == బలము, దుర్చలత్వము,వృషతా =వాజీకరణళ క్తి, 

క్ఞానమ్ =జ్ఞానము, అజ్ఞానమ్ = బుద్దిహీనత, జీవితమ్ = జీవితము,నచజీవితమ్ = 

మరణము, ని(దాయ త్తమ =ని|దకు స్వాధీనమైనవి. 

అకా లే=ాఅకాలము నందు, అతి (వసక్షాత్ ఐఅధికముగ,నాతిపసజ్ఞాత్ = 

తక్కువగ, నివేవితా= నేవింపబడిన, నిద=ని దా, అపరాకాళరా తిరివ = 
రెండవది యగు [ప్రళయకాల రా(తివలె, నుఖాయుపీ.=సుఖమును, ఆయువును, 

పరాకుర్యాత్ =ధ్వంసము చేయును, 

'దెహాంచళరీరమును, సై వవఆ నిద, యు _క్రనమ్యక్ = బాగుగ ఉపయు 

కృమైన, నుఖాయుషా = నుఖముతో ఆయుస్సుతో, యు క్షే = చేర్చుచున్నది 
(కలుపుచున్నద్సి, యథా=ఎట్లు,  యోగాభియోగినః == తత్వజ్ఞానమునందు 

నియుకుడై న మహర్షి యొక్క, నిర్ణులా=న్వచ్చ మైన, బుద్దిః = బుద్ధి, తపసా=ా 
తపస్సుతో, సత్యరూపముకో, యుకే =కలుపుచున్నది. రా(కౌడారా|తి 
యందు, జాగరణమ్ =మేలొనుట, రూకమ్ = రూకగుణమును (వాతకార 

కము), దివా = పగలు, (పస్వపనమ్ =నిదురించుట, స్నిగ్దమ్ = స్నిగ్గగుణమును, 
(కఫకారకము), అనీన వచలాయి తమ్ కూర్చుండి కునికిపాట్లు పడుట, అరూ 

తమ్ =రూక్షము కాదు, అనభిమ్యంది =అభిప్యుందియును కాదు. 

(గీ పై = గీమ్మర్తువునందు, వాయుచయ = చాతవృద్ధియును, ఆదాన 
ర "క్యు = ఆదానకాల న్వభావమయిన అధిక రౌత్యుమును, రాత్యల్పభావతః = 

స్వల్పమయిన రా తియునుగలిగి యుండుట వలన, దివాస్యవ్నః =సగటిని ద, 
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హితః = హితకరమైనది, భావ్య యానాధ్వమద్య స్త్రీ భారక రస్తిభిః-భామ్య = సంభావమణము యాన = అశ్వాది వాపానారోహణము, అధ్య = మార్గ నంచారము, మద్య = మద్యపానము, స్త్రీకా స్ర్త్రీ నంభో గము, భార =ాభార మును మోయుట, కర్మభిః = ఆయాసక్రరమైన పనులు చేయుటచేతః; | కోధళోక్ర భయెః శ్రాంతాన్ =కోవము, దుఃఖము, భయము, వీనిచేత [ళమచెందినవారలు, శాన పాధాధ్రితిసారిణః = శ్వాసము, ఎక్కిళ్ళు, అతీసారము అను రోగములుగల వారు; వృద్ద బాల బల కీణ వత తృట్యూల పడితాన్ వృద్దులు, బాలురు, దుర్భలులు, ధాతు క్షయము, క్ర త్రీ మొ॥వాని దెబ్బ, దప్పి, శూల వీనిచే పీడింవ బడినవారు; అజీర్ణాభివాతః అజీర్ణ ము గలవారు, కఖ్రచె నభిఘాతము చెందిన వాదు, ఉన్మత్యాన్ ఉన్మాదము గలవారును, దివాన్వప్నో చితానపిడమధ్యావ్నా మునందు న్మదాభ్యానము గలవారును, వషోం హాపీరిక్రి, ధాతుసామ్యమ్ —ధాతువ్ర లకు నామ్యుమును, కరోతి చేయుచున్నది, చవమరియ్స, పాష =వగటిని దచే వృద్ది చెందిన నేవగ్టము కూడ, అంగాని శరీరావయవముంను, పుమ్య తి=పుష్షిని కలుగ జేయును, అన్యసి్మిన్ =వీరలు తప్ప యితరుల యందు, సః==ఆ దివా స్వప్నము, క ఫపి_త్తక్రర; వ క్ ఫవీ త్రములను వృద్ది జెందించును. 

__ కౌల్ఫృర్యొమయు : [వవంచ సృష్టినుండియు నిద యనునది గలదు. నిద యొక్క పుట్టుకకు, త మోగుణము మూల కారణమై యున్నది, అందుకే “తమో మూలా నిదా” యని చప్పుచున్నారు,. తమోగుణము యొక్క. భాగము అధికముగ నున్న ందునను, నిదను 'తమోమయా” అనికూడ చెప్పు చున్నారు. తమోగుణ (పాధాన్యత (వాచుర్యముగ నున్నందున, తరచుగ రా[తియందే నిద మానవుని (పవేశించును. "పాయః” అను వదమిచట (వయోగించినందున్న వగలు కూడ్ల నిదకు (పవృ త్తి కలదనుభావము స్పష్టము. 

మర్గములె , మరియు త్రవుతము [కియాకొలావములచే అలసియుండుటవలన, ఇం [దియములక్రు, వి శాంతి నిచ్చుటకు మనుష్య శరీరములో నికి నిద (వవేశించు చున్నది, 

ఇం|దియముల యొక్ర్మ వీశాంతీ సమయములో ఇం(దియములు తమ తమ (కియలను వదలి పెట్టి యుండుటవలన మనను తన కార్యముల యందే 
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ఆరోగ్యము, రోగము, శరీరపుష్టి, కృళశత్వమును, బలమును, బలహీనతయు, పుం 

_స్తము, నపుంసక్షతము, తెలివియు, అజ్ఞానమును, జీవితము, మరణమును, 

ఇవన్నియు ని|చాధీనములై యుండును. 

అందులో అకాలమున ని(దించినను, అధికముగ నిదించినను, బొత్తుగ 

నిద మానినను, అట్టి నిద కెండవదియగు (పళయకాల 'రాతి వలె శరీర సుఖ 
మును, ఆయువును భంగము చేయును. 

మరియు అట్టి నిదుర యు క్షమైనకాలమున విధ్యుకృముగ సేవింపబడిన 
యెడల శరీరమునకు సుఖమును కల్లించి, ఆయువును వృద్దినొందించును. తపసి 

ద్గుడెన యోగికి తత్స్వజ్ఞానము అనశ్వరమై ఆనందరూపమైన సుఖమును ఉత్పత్తి 

నాళములేని పరమాయున్సును కల్లించు విధముగా, యథో_క్తముగ ననుభవింప 
బడు నిదయు మనుజునకు సౌఖ్యమును గల్లించును. నిద, మిధ్యాయోగ, 

అయోగ, అతియో గములం చేసి అనర్థ భూతమై ఆయురారోగ్యము లనుచెరచును. 

సమయోగమున నుఖకరమగును. 

సంగీతము పాడుట, చదువుట, మద్యపానము చేయుట, స్త్రీ సంభో 
గము చేత, పనులు చేయుట చేత, బరువు మోయుటబచే శ్రమ నొందిన వారును, 

కోపము, శోకము, భయము వీనిచే (శ్రమ చెందిన వారును, శ్వాసము, హిధ్య, 
అతిసార రోగములు కలవారును, వృద్దులు, బాలురు, దుర్భలులు, ధాతు మయము, 

కత్తి మొ॥వాని దెబ్బ, దప్పి, శూల, వీనిచే పీడింపజడినవారు, మధ్యాహ్నము 

నందు న్నిదాభ్యానము కలచారు, అజీర్ణము గలవారు, క|రలచే అభిఘాతము 

"జెందిన వారు, వీరలు తప్ప ఇతరులు [గిష్య్టికాలమున కంశు ఇతర కాలముల 

యందు పగటి ని[దను ఆచరించినచో అట్టివారికి కఫ _ పిత్తములు వృద్ధి 

డెందును. 

(గీమ్మ కాలములో వాతవృద్దియును (చయమును), ఆదానకాల స్వభావ 

మైన, అధిక రౌక్యుమును, ని[దకు చాలకుండెడి స్వల్పమయిన రా|త్రియు 

కల్గియుండుట వలన, పగటి నిద హితకరమైనది. పగటి నిద వై చెప్పిన సంభా 
షణాదులచే బడలిక చెందిన చారికి ధాతు సామ్యము కల్లచేయును. పగటి నిదచే 

క్రఫము వృద్ది జెందినచో నె జెప్పిన సంభావణాదులచే బడలిక చెందిన వారికి 

పగటి ని'ద శరీరమునకు పుష్టిని కలుగ చేయును, మరియు నంభాషణాదులచే 

. బడలిక చెందిన వారికి వాతము వృద్ది చెందకుండుటకు,శ్వాసాది రోగ పిడిశులకు 
వాటి యొక్క వేగమును శెలియకుండుటకును,వృద్దులక వారి తృ ప్పి కొరకును, 
అజీర్ణము, వగలు ని_దాభ్యానము గలవారలకు, ధాతు వైషమ్య పరిహారార్గ 

మును, పగటి నిద తం్యతకారులచే అంగీకరింపబడినది. పగటి నిద్ర అజీద్దులకు 
కూడ హితకరము. నై “జెప్పిన అజీర్ణాదులు కలవారు పగటి ని|దను చేవింప 

దగును, 
_ 
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కోలిలౌఖ : పపంచ సృషి నమయమునం దే ఈ నిదకూడ నృష్టించబడి 
నది. ని[దకు తమోగుణము కారణము. తమోగుణ బాహుళ్యము వలన ఈ 

నిద రా తులయందు తరచుగా పర్పడుచున్నది..([పాయః అ నుపదము ఇచట 
(ప్రయోగింపబడుట వలన ఈ నిద రా_తులయందె గాక, పగటియందు కూడ 
_పవేశించుచున్నదని తెలియును. ఈ నిద తమోగుణ బాహుళ్యము వల్లనే 

గాక ఆహార రసము వలన యేర్చడిన శ్లేష్మము చేత |సోతస్సులు రుద్దముతై 
జ్ఞానెం (దియ వంచేం|దియములై న దశవిధ ఇం[ దియములను, శమతమ' కార్య 

ములనుండి మరల్చి అనగా వాటికి విశ్రాంతి సౌఖ్యము కల్లించుటకు, ఆత్మను 

నిద |వవేశించుచున్నది. కాని ని[దలో నున్నప్పుడు కమ తమ విషయ 

ములనుండి ఇం దియములు మరల్చ బడిన వై నప్పటికిని, మనన్సును మాత్రము, 

దాని వనులనుండి ఈ ని దతొలగింపలేదు. అందువలన ఆత్మ అనేక రూపములై న 
స్వవ్నములను చూచుచున్నది. ఎపుడై తె మనస్సు కూడ తన కార్యములనుండి 
వె దొలగునో, ఆ అవస్థ సుమప్తావస్టగా చెప్పబడినది. ఆ సుషుప్తావస్ట లో మాన 

వుడు న్వప్న ములను దర్శింపలేడు. * చక్ళు-గా  సేవింపబడిన సద “మానవుని 
ఆరోగ్యవంతునిగా, బలవంతునిగా, వాజీకరణవంతునిగా జేంయయుచున్న ది. అశు 

బాగుగా సేవింపబడని నిద మానవునికి దుఃఖమును, కార్భ్యమును, దుర్చ 
లత్వము, నపుంసక్రత్వము, అజ్ఞానమును, మరణమును కూడ |వసాదించుచున్నది. 
ఆ నిద్రను అకాలమునందు, సేవించినను, న్వల్పముగా సేవించినను, ఆయు 
న్ఫును, జీవితమును ధ్వంసము జేయుచున్నది. (తికి యున్నప్పటికిని గూడ 

వ్యాధ్యాదులచేత, నుఖమును నళింప'జేయు చున్నది. ఎట్లనగా శెండవది యగు 

(వళయకాల రా|తివలె మానవుని జీవితమును ధ్వంనము జేయుచున్నది. ఎట్ల 
నగా పరమ యోగులు, నిర్మల బుద్దితో, నత్వ రూపముతో పరమాత్మను 
దర్శించినట్లు నిద మానవుని నత్వ రూపముతో కలుపును. 

రా తియందు జాగారము చేసిన యొడల, శరీరమునందు రూకు భావ 

ములు వృద్ది యగును. ఇశ్లై పగలు ని[దించిన యెడల, శరీరమునందు స్నిగ్గ 
భావములు వృద్ధియగును. కూర్చుండి కునికిపాట్లు పడుట వలన రూకుత వృద్ది 

నొందదు, అభిమ్యందియు కాదు. అభిమ్యంది యనగా ( మాలి'న్యేన (సోతనాం 

(సావకః) దోవముల యొక్క మాలిన్యము చేత, |సోతన్ఫులు (స్రవించుటయని 
యర్థము. రా|తికాలము మిక్కిలి తక్కువగా కల్షినట్టయు, ఆదాన కాలము నను 

నరించి రౌొత్యుము ఎక్కువగా నున్నట్టియు, కాలమును బట్టి, వాయువు చయా 

వస్థగు పొందిన దగుట వల్లను, షర రువు నందు, దివాస్వవ్నము శాతు 

విహితమెనది. (గివతి ర్తువుగాక, ఇతరబు తువులయందు పి పిత్త వ్రేమశ్రిములను వృద్ది 

చేయును. ఎక్కువగా గానము చేయువారికి, దివాన్వప్నము వలన, ధాతువులకు 

సాతగ్యత యేర్చడును. శ్లేమ్మము కూడ శరీరమందలి అవయవములను బిలింధయు 
నట్లు చేంయును, 
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సూ॥ బహుమెదః కఫాః స్వప్యుః న్నే హనిత్యాశ్చ నావాని — 40. 

(వతివదార్థము : బహుమేదః కఫాః == శరీరమునంరు మిక్కిలి అభివృద్ది 

చెందిన మేదన్సు, కఫము గలవారు (అతిస్థూలురు); స్నేవానిశ్యాశ్చ = నిత్య 
మును స్నేవామును సేవించు వారలు; అవాని = మధ్యాహ్నము నందు; 

నస్వప్యుః ని దింపకూడదు. 

తాత్ళర్మోూయు : శరీరము నందు మిక్కిలి మేదస్సు వృద్ది జెందిన వారు, 
కఫము యెక్కువగా వృద్ది జెందిన వారు, _పతినిత్యము స్నేహామును అభ్య 

సించువారు, పగలు నిద పోకూడదు. 

సూ॥ విపషూర్తః కంఠరోగీచ నైవ జాతు నిళాస్వపి | 

(వతివదార్జము : విషూ_ర్హః=విషముతో బాధపడువాకు, కంఠరోగీచ = 
మరియు కంఠ రోగులు, నిశాస్వపి=రాతులయందు కూడ; నైవ జాతుచిత్ = 
ని దింప కూడదు. 

తాత్ఫర్భంయు ; విషపీడితుడు, కంఠరోగి వీరలు రా్యాతులయం దెపుడునూ 

నిద్రింపజనదు. 

మూ॥ వాలీమక శిరోజాడ్య స్మైమిత్య గురుగ్యాతళాః 49 
జ్వర భ్రమ మతి |భంళ [ సోతో రోధాగ్ని మన్నతాః | 

శేఫా రోచక ప్కాల్హాన పీనసా రావ, భదకాః।! -కా 

కండూ రుక్కోళ పిటిళా కాస త (దా గలామయా; 

విషవేగ (పవృ త్తిశ్చ భవేదహిత నిద్రయా  -- 51 

(వతివదార్థము : అహిత న్నిదయా =అహితముగ సెవింపబడిన ని దతో; 
పాలీమక =వాలీమకము (పచ్చ కామల); కిరోజాడ్య= తలనొప్పి; సెమిత్య వ 

శరీరము మైన తడి గుడ్డ కప్పుకున్నట్లుండుట; గురుగా[తతా= ఒడలు బరువుగా 
నుండుట; జ్వర = జ్వరము; (భమడాతలదిరుగుట; మతి[భంళ =ాబుద్ది (భంశము; 

(సోతోరోధ = (సోతో రోధము; అగ్ని మన్దకాః=అగ్ని మాంద్యము; శోఫ == 
శోఫము; అరోచక =అరోచకము; ప్యాల్లాసైటఓకరింతలు; _పీనసాపడిశము; 

అర్థావభేదకాః అర తలనొప్పులు; కండూ =దురద; రుక్ =నొప్పి; కోగ్ర=ా 

కోఠము; పిడకా=పిడకలు; కాసకాదగ్గు;తం దా = జాడ్యము; గలామయాః = 

కంఠరోగములు; వివవేగ | పవృ త్తిక్చ=ాశరీరమున విషము శేషించి యున్న చో 
దాని వేగము వ్యాపించుట; జాయ సన్తేడాకల్లుచున్నది. 

కాళ్ఫ్ళ్ర్యుయు : విధి విహితముగ సేవింవని నిద వలవ, వచ్చ కామల, 
తలనొప్పి, శరీరమును న తడిగుడ్డ కప్పుకొన్నట్లుండుట, శరీరమంతయూ బరు 

వుగా నుండుట, జ్వరము, తల తిరుగుట, బుద్ధి (భంళ మేర్పడుట, కఫము వృద్ది 
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క్రి 
నడగించుట, అగ్ని మాంద్యము, శోఫము, ఆవోరము నోటి 

ఆర తలనొప్పి ,శరీఠమునందుము దురదలు, శరీరమంతట 

రము మజుగా నుండుట, కంఠ రోగములు, శరీర 
డు 

అనాన్ను 

చో చాని వేగము మరల వ్యాపించుట మొ॥ 

జెంది |సోతన్సుల 

రుచింపక పోవుట, అ 

నొప్పులు, పిడకలు, దగ్గు, శరీ 

మున విషము శేషించి యున్న 

జాధలు శరీరమున గల్లును, 

మూ॥ అపచ్యమానో బాహుల్యాత్ (స్రోతాం స్యావృణు తే కఫః | 

తతః |ప్రోతః సురుద్దేషు జాయతే గాథ గౌరవమ్ ! — 92 

గురు గారతస్య తాలస ర మాల న్యారతి నిదతా॥ 

(వళివదార్థి ము : అపచ్య మానః =భుజించిన ఆహారము నందెకు్రూవ 

భాగము పొకముజెందని కారణము గలదై; కఫఃడాకఫము; [(నోతః సురు 

ద్దేషు=(సోతొ మార్గములడ్డగింపబడినవగుచుండగ; తతః కా అందువలన; గాత 

గౌరవమ్ హళరీ రము నందు గౌరవమును; జాయతశే=కర్లించుచున్నది; గురు 

గా[తన్య శరీ రము బరువుగానున్న వానికి;ఆలన్యం =మాంద్యుము; జాయళేవా 

పర్పడుచున్నదది; ఆలస్యాత్ = శరీ ర మాంద్యము వలన; అతి నిదతాని[ద 

అధికముగ నగుచున్నది. 

తాత్ఫ్ర్భయు : ఎక్కువగా ని[దను సేవించుట వలన, (సోతో మార్గము 
లను కఫము అడ్డగించును. |సోతావరోధము కారణముగా శరీరమునందు 

గౌరవమేర్పడును. శరీర "గౌరవము వలన శరిరమాంద్య 'మెర్చుడును. ఆలస్యము 

వలన నిద కూడ అధికమగును, 

మూ! విశేకః కాయ శిరసోర్వమనం రక మోక్షణమ్ - 53 

ధూమ కుత్తృట్ వ్యథా వార్షళోక మెథున భీ |కుధః ! 
చింతోత్కంఠా౬ సుఖాళశయ్యా సత్త్వ దార్యం తమోజయః 94 

రూజాన్నం చాహితం ని[దాంవారయ ని (ప్రసంగినీమ్ ॥ 

(పతివదార్జ ము * కాయళిరసోః =-కాయశిరస్సులకు, విరేకః =విరేచనము, 
వమనమ్=వమనము, ర కృమోకుణమ్ దార క మోక్షణము,  ధూమ=ైధూమ 
పానము, మక్ = ఆకలి, తృట్ దప్పి, వ్యధావపీడ, పార =హార ము, 
శోక =ైాదుఃఖము, మెథున = మెథునము, ఫీడభయము కు నా క్రోధము య యె 5 (కుధః == [కోధము, 
చిన్త=చిన్ల, ఉత్కంఠా = ఉత్కంఠా, అసుఖా = నుఖము నివ్వని, 
శయా్య్థ పడక, న త్వ్వేదార్యం వా నత్వగుణాధిక్యత,త మోజయః = తమోగుణ 
మును జయించుట, రూశాన్నమ్ == రూతృమైన అన్నము, |వనంగినీమ్ = (ప్రసంగ 
జన్య మెన, అహిళాం = అహితమైన, ని(చాం = నిదను, వారయ నిడాదూరము 
చేయు చున్నవి (కతొలగించుచున్న వి). - 

తౌల్సర్మ్యు ; బస్తి విరేచనము, శిరోవిశేచవము, వమనము, ర క్స్ 
మోతణము, ధూమ పానము, ఆకోలి, దప్పి, శరీరము చాధలకు గురి యగునటు 

cn 



తొమ్మిదో అధ్యాయము Lit 

చేయుట, ఆనందాతిళయము వలన కల్లు వార్షము, దుఃఖము, ,మెథునము, 
భయము, (క్రోధము, మనస్సును పరిపరి విధముల ఆలోచించునట్లు చేయుట, వివ 
యములందుత,;ంఠ, సుఖము నివ్వని వడక, సత్వగుణమును 'ఐుంవొందించు 

కొనుట, త మోగుణమును పార దొలుట, రూత్రకరములై న అన్నములను భుజిం 

చుట మొ॥ (కీ యాతగ్రకములగు పనులనాచరించుట వలన, అతిని దను జయింప 

వచ్చును. అనగ మానసికాందోళనలను శరీరమునందు వృద్ధి "దేయవలయునని 

భావము. 

మూ॥ వఠకవవచ విజయా ని_దానాశన్య హత్రవః 55 

కాలిశీలక్ష యా వ్యాధిర్వ ్రదోఎనిల పిత్త యోః। 

(వతివదార్దము : ఏతపవడా వీటినే, నిదానాళస్య =న్నిద యొక్క నాళ 
మునకు, పాతవః = కారణములుగా, వ్మిజ్రేయాః = అెలిసికొనవలయుక., చ వా 

మరియు, కాలశీలక్షయః = వననాది కాలములు, నద్వ్యు త్తము (మంచి నడవడిక 
అభ్యాసము), ధాతు మయము, వ్యాధిః రోగము, అనిలపి తయోః2వాత పి త్త 

ముల యొక్క, వృద్దః -వృద్దికూడ, నిదా నాళన్య = నిదా నాశమునకు, 

షపాతవః = కారణములుగ, వితయాః = అతెలుసుకొనదగినవి. 

తాత్మ్రర్యూము: ఎ నుదావారించిన వన్నియు, ని దానాశమున నకు కారణ 

ములుగ (గ్రహింపవలయును. ఇవిగాక వసవాదికాలములు, మంచి నడవడిక 

(అభ్యాసము) , ధాతుకయము, రోగము, వాయు పిత్తముల [పకోపము గూడ, 
నిదానాళ కారక్రములుగ (గహింపబడినవి, శఈయమనగా, కఫక్షయమని[గహిం 

చిన, అర్థ వంతముగ నుండును. వాత (పకృతి పురుషులకు గూడ నిద సరిగా 

పట్టదు. 

మూ॥ నిదానాశా ద ంగమర్జ కిరోగారావ జృంధి కాక -ర్6 

జాడ్య గ్లాని [భమాప క్తి తం(_చా రోగాళ్చ వాతజాః ! 

(వతివదార్థము : ని|దానాశాత్ డని దాభంగము వలన, అంగమర్ల=ా 

ఒడలు నొప్పి, శిరోగారవడాతలబరువు, జృంఖి కాః = ఆవులింతలు, జాడ్యం = 

కార్యములయందళ క్షత, గ్లానిడబజడలిక, |భమాడా[భమ, అపక్తి =అజీర్ల ము, 

తం [చొ = సోమరితనము (జాడ్యము), చ=మరియు, వాతజా నోగాః వాత 

రోగములు(కలుగును), 

తాత్సర్య్భాము : నిదొభంగము వలన ఒడలు నొప్పి, తలబరువు, ఆవు 

లింత, కార్యములయందళ క్తి, బడలిక, [భమ, అజీర్ణము, సోమరితనము, వాత 
రోగములు గలుగును, 

అల్పముగ నుండు కఫము, వాతముచే స్వస్థానములో నుండి చలింప 

జేయబడి (సోతోమార్గములనడ్డ గించి, "(ప్రజ్ఞను పోగొట్టునట్టి "మోహమును 

గలిగించు నట్టి దారుణమైన తం|దను గలుగ జేయును, 
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మూ॥ కఫో౭ల్ఫో వాయునోద్దూ తో ధమనీః నన్నిరుధ్యతు - ర్? 

కు ర్యాత్సంజ్ఞూపవోం తన్హారం దారుణాం మోవా కారిణీమ్: 

(వతివదార్థము : అల్బః కఫః =స్వల్స కఫము, వాయునోద్దూతః == 

వాయువుచేత పురికొల్పబడినద్రై, ధమనీః=ధమనులను, నన్నిరుధ్యతి = అడ్డగించి 

(బంధించి), నంజ్ఞాపహాం = నంజ్ఞా నాళమును, కుర్యాత్ = చేయును, దాను 

ణాం=మిక్కి లి కన్టతమృమెన, 'మోవాకారి ణీం ='మోవాశకారక' మెన, తన్వాగం = 

జాడ్యమును, కుర్యత్ =చేయును, 

 తాత్ఫృర్యొయ : శరీరగతమైన స్వల్పకఫము, వాయువు చేత పురికొల్పబడి 
నదై, ధమనులను బంధించి, సంజ్ఞానాశమును చేయుచున్నది. అప్పుడు మిక్కిలి 

కష్టతమమైన, మోవాశకారకమెన, సోమరితనమును గూడ గల్లించును. 

మూ? ఉఫ్మీలిత వినిర్భుగ్నే పఠివర్తితతారశే 58 

భవత స్తత నయనే ([సుశే లులిత పక్ముణీ | 

(్రవళివదార్థ్ ము : ఉనీరీలిత = విరిసిన, వినిర్భుగ్న = కొంచెము మూసను 

కున్న, వరివర్శిత తార కేడాకదలుచున్న కనుపావలు గల లులిత పథ్యుణీకదలు 
చున్న కను రెప్పలు గల, (సుతే = నీరు కారుచున్న, నయనే = నేత్రములు 
త[తైఆ జాడ్యము నందు, భవతః =-ఉండును. 

తాత్సర్యోయు ; తం|ద ఆవరించిన మానవ లకణమిట్లుండును, కొంచెము 
విరిసిన, కొంచెము మూసుకున్న కన్నులు, పాపలు వరి భమించుచున్న కన్నులు 
నీరుకారుచున్న కన్నులు, కదలుచున్న కనురెప్పలు గల నే్యతములు గలిగి 
యుండును. 

మూ॥ అర్ద [తిరాశా తా సాధ్యానసా సా ధ్యాతశః వరమ్.5రి 
యభా కాలముతో ని(ఛాం రా తె చేనేత సొత్మ రతః I 

(పకివదార్భియ : సాడాఆ తన్దాిరోగము, అర తీరా (కౌ = లికిదినముల 
వరకు,సాధ్యా == చికిత్సా సాధ్య మైనది, తతపరమ్ == అటుపిమ్మట, _సా=ాఅది, 
ననాధ్యా = అసాధ్యము, అత 8వహఇందువలన, యథాకాలన్ = కాలమునతి[క 
మింపక, (సాత్యా్యనుసారము), నాత్మర్టతః వ సాత్మ్యముగ, రాతిర (తి 
కాలములో, ని (రాండాని[దను, సేవేత = సేవింవవలయును. 

తాత్ఫ్ర్శ్భంయు : ఆ తనా రోగము ఆవహించిన వెంటనే చికిత్స చేయ వలయును. ళ₹ దినముల వరకే ఈ వ్యాధి చికిత్సా నాధ్యమైనది. 
ఎ కారణములను పురన్మ_రించుకోని నిదా కాలము నతి కమింవక్ష 

సాళాల్య్రనుసారము, ఇెండు మూడు యామములు రా తులయందు నిదించ 

మూ 
గ్ర 

|1 అసాత్మ్యా జ్జాగరా దర్ధమ్ (పాత; స్వప్యా దభు క్ష వాన్ -6() 
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(తివదార్గయు : అసాత్యా్యర్టత్ =అసొత్మ్యమైన, జాగరాత్ = జాగరణ 
వలన, (పాతః=పొద్దున, అభు క కవాన్ =భుజింవనివాడ , అర్జమ్ = =ైజా గరణచేసిన 

సమయములో నగభాగము, న్వప్యాత్ =ని| దించవలయును. 

తాత్త్సృర్యాము : అసాతత్ర్యము వలన రా|తుల యందు జాగరణము గలుగు 

వత్షములో తాను నిదుర మేల్కొనిన కాలమునందర్లభాగము, (పాతఃకాలము 
భుజింపక యే నిదింపవలయును. 

అనగా రాత్రుల యందు అభ్యాసముగ నిదురించు కాలములో నివడు, 

ఎంతకాలము వరకు జాగరణము చేయునో, అట్టి జాగరణ “కాలములో నర్జ 

కాలము, పొతః కాలము భుజింపక యి నిదురింవవలయునని అభి పాయము. 

మూ॥ శీలయెన్మంద నిదన్తు శీరమిమరనం రనమ్। 

ఆనూ పొదక మాంసానాం భజ్యూన్ గౌడికపౌష్టికాన్ ॥ 61 

శాలీన్మదా్యని మాషాంళ్ళ కిలాటాన్ మాహిషం దధి! 

అభ్యంగోద్వ_ర్త న స్నాన మూర్థ (శవణ వూరణమ్ 62 

చచభువమ _నర్పణం లేవం శిరసో వదనన్య చ! 

[పవాతే నురఖా దె సుఖాంశయ్యా్యం యధోచిత -68 

నంచావానం స్పర్శ సుఖం చిత్త జ్రైరనుజీవిఖిః 

సర్పిః శీరానుపానం చ జీవనీ యః ఖతం పిబేత్ - 64 

కానాబాహులతా౭ పో నిర్వ్భృత్తః కృతక్పత్య తె 

“నునోను కూలా నిషయాః కామం నిదా నుఖ|వదాఃో - క5 

(వోతివదార్గ్ము : : మంద న్మిదనస్తు=వాతాదిదోప. కారణముగ ని|ద మం 

దగించిన యెడల." శరం=పాలను, ఇకు రనండాచెరకు రసమును, ఆనూపౌొదక 

మాంసొనాం=ఆనూవ దేశముల యొక్క జంతువుల, నీటిలో సంచరించు జంతు 

వుల మాంనముల మొక్కా, రనమ్ రసమును, గొడికపౌస్టికా న్ = బెల్లముతో 
పిష్టముతో తయారుచేయు, భ వ్యాన్ భక్ష్యములను, శాలీన్ -శాలి ధాన్యము 

లను, మద్యాని = మద్యములను, మాషాంళ్చవమినుములను, కిలాటాన్ కిలా 
టములను,మాహిషందథధివగేబ పరుగును , అభ్యంగ = =-అభ్యంగమును, ఉద్య రృన= 

నలుగుపెట్టుటను, స్నానడాస్నానమును, మూర్చ |కవణ పూరణమ్ = శిరస్సు 
నందు, చెవుల యందు, త్రై లమును నింపుటను, చతుషః = 'న్మేతములకు, తర్చ 
ణమ్ = తర్పణమును, శిరనః = శిరస్ఫునకు, వదనస్యచ = మరియు 
ముఖమునకును, లేపండానుగంధ |దవ్యముల యొక్క లేపమును, శ్రీలయేత్ = 
అభ్యసింపవలెను, [పవాతేవాఎదురుగా పీచు గాలియందు, నురభౌ డేశే=వాన 

నలు గుజాళించు |పచెేశమునందు, యథోచికే=ాతనకనుకూలమైనచానియందు, 

సుఖమ్ =సుఖదాయక' మైన, శయ్యామ్ = పడకను, స్పర్శ నుఖం=ాతాకుట చేత 
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సుఖమును కల్గించు ,సంవాహనం౦ = కాళ్ళు పట్టుటను,చి తైః = తన మనన్సును 

తెలిసిన, అనుజీవిఖిః =మి|తులచేత, కార్య = చేయించదగినది, బీవనై 8 = జీవక, 

బుషభక, మేధ, మహో మేధ, కాపోలి, తీరకాపోలి, పయన్య, విదారి, శతావరి, 

ఈ (ద్రవ్యములచేత, శళృతమ్ = నంస్కరింపబడిన, _సర్చిః= నెయ్యిని, జీ రాను 

పానమ్ -పాలను అనుపానముగా, పిషేకి == (త్రాగవలెను, కానాబాహు 

లతా౭_ శ్లేషాః = |పియురాలగు (స్త్రీ యొక్క. తీగలనె బాహువుల చేత, ఆలింగ 

నము, నిర్వ్యృతిః =మనస్సంతోవము, కృతకృత్యళా = యత్న కార్యమును నెర 

చేర్చుట, మనోనుకూలా విషయాః=మనస్సు కనుకూలమైన విషయములు, 

కామం = ఇ్రచ్చానుకూల విమయము, నిదానుఖపపదాః =నిదచానుఖమును 

కలుగ చేయును. 

తౌత్ఫ్ళర్య్మోంయు : స్వల్పముగా నిదించువారు, బాగుగా నిద కలుగు 

నిమిత్తము, ఆవుపాలను, చెటికురసమును, మాంనరసమును, ఆనూప, జొదక 
మాంసములను, గుడ, పిష్ట, భక్యుములను, శాలీధాన్యములతో తయారు జేసిన 

మద్యములను, మినుములను, దధి మండములను, బ్రా "'వెరుగును, అభ్యంగమును, 

ఉద్వ_ర్తనమును, స్నానమును, శిరశళ్ళగవణముల యందు, తైల పూరణములను, 
కన్నులకు తర్పణములను, శిరన్సునకు, ముఖమునకు నుగంధ (దవ్యముల చేత 
తయారు చేయబడిన లేపమును, పూయుటను (పతినిత్యమభ్యసింప వలెను. మల 

యానిలము మందమందముగా వీచునట్టి, పరిమళ సుగంధ |దవ్యముల చేత నిండిన 
(పదెళశమునందు తనకనుకూలమైన సుఖమునిచ్చు పడశను సేవింపవలెను, మరియు 
తన మననును గుర్తించిన మిత్రుల చేత, స్పర్శ వల్ల నే నుఖమేర్చడు, సంవావా 
నమును గావించుకొనవలెను. జీవనీయగణ |దవ్యములచేత, కాచి నంన్కరింపబడిన 
నెయ్యిని, తీరానుపానముగా (త్రాగవలెను. మరియు [పియురాలి యొక్క అలిం 
గనము, మానసికానందము, మనన్సునకనుకూల మైన విమయ (పవర్తనము, 

ఇచ్చాపూరి ఇవి యన్నియు, ని చాసుఖమును |పసాదించునవిగ నున్నవి. 

బక్టై పెరుగు, ఆవు పెరుగు కం మిక్కిలి శీతలమెనది. దీనియందు 
జిడ్డు యెక్కువగా యుండును. ఇది నిద్రను కల్లించుటలో అత్యుత్తమమైనది. 

మూ॥ (బహ్యుచర్యర కే రామ సుఖ నిసృహా చేత సః 

ని[దాసంతోవ తృవ్తన్య స్వంకాల నాతి వర్తతే -66 

(వతివదార్హము ; (బవాగ్చచర్యర లేః=ఇం[దియ ని[గపహాము గలవానికి, 
(గామ్యనుఖ నిస్బృవా చెతసః = నంభోగమునందిష్టము లేనివానికి, నంతోవ 
తృ పృన్యడాసంతోవము చేత తృప్తి నందిన వానికి, నిదావని[ద, స్వంకాలం 
నాతివ_ర్రకేడాయు కకాలమును దాటదు. 

తౌత్భృర్యయు : ఎవడై తే జితేందియుడుగా నుండునో ఎల్లప్పుడు నంతో 
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వమముతో తృప్తిగా నుండునో, అట్టి వానికి యుక్త కాలమునందు ని|దవచ్చునని 
చెప్పబడుచున్నది. 

మూ॥ వతాన్ ఏవచ భూయిష్టం నిదాలుః పరివర్జ్య యెశ్ | 

(వతివదార్జ యు : పఏతాన్ వవ= వీటినే; ని| చాలుః అధిక నిదగల 

వాడు; భూయిప్టం = అధికముగా ; పరివర్ణ్య యొత్ = వదిలి "పెట్ట వలెను. 

తాత్సర్భమయు : సె నుదాహారించిన అన్ని ఉపాయములు నిదరాని 

వారల నుదాహారించి చెవృబడినవి. ఇందువలన ఎవ్వడు ఎక్కువ నిద్రను పోవు 

చున్నాడో, వాడు నై నుదావారించిన కారణములను ఎక్కువగా వదలి "పెట్ట 

వలను, 

మూ॥ కాఖస్వభావా౬.ఒమయ చిత్త దేవా 

ఖదెః కఫాగను తమో భవాచ! 

నిదా భి భర్తి [ప్రథమా శరీరమ్ 
పా పాత్మి కా వ్యాధి నిమిత్త మన్యాః ॥ 68 

(వతివదార్హమయు : ని(దా=ాని[ద్ర, "కా లన్వభావా= కాలస్వభా వము చేత; 

ఆమయచి త్తచేవా ఖేదై ౩ = వ్యాధి విశేషముతో, మానసిక దుఃఖముతో, శరీ 
దుఃఖముతో; కఫాగన్తు త మోభవాచ కఫ వృద్దిచేత, సంజ్ఞావహ |సోతన్సులు 
అడ్డగింపబడుట చేత; ఆ గంతుజ కారణముచేత; త మోగుణము యొక్క అధికత 
చేత పుట్టుచున్నది. (పథమాడానై నుదహరించిన యేడింటిలో మొదటిది యగు 

కాల స్వభావముతో ఏర్పడిన నిద; శరీరమ్ శరీరమును; బిభర్తి ధరించు 
చున్నది, పాపాత్మికాడాచివరది యగు, తమోగుణము వల్ల పుట్టిన నిద దుష్ట 
మైనది, అన్యాః మిగిలిన ఐదు ని[ద్రలు; వ్యాధి నిమిత్తమ్=వ్యాధి కారణముగా; 
జాయంతే = పుట్టుచున్న వి. 

నిద ఏడు విధములని చెప్పబడినది. 

(1) కాల న్వభావ నిద; 

కాలము యొక్క న్వభావము ననుసరించి (వతి దినము వచ్చు నిద 

[పాక్ళుతికమైనది. ఈ నిద్ర వలన శరీరము ధరింపబడుచున్నది. 

(2) ఆమయ ఖేద[పభవాని| ద 

రోగము యొక్క ఖేదము వలన పర్మిశమ వలన కలిగిన నిద 

(క) చిత్త ఖేద (ప్రభవా 
మనో దుఃఖముచేత మానసిక పర్మిశమ వలన ఏర్పడిన నిద. 

(ఉ) చేవా ఖేద | పభవా 
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శారీరక పరిిశమయే కారణముగా ఏర్పడిన నిద. 

(ర్) కఫ (పభవా నిద 

కఫము ఆమము వలన జనించు నిద, 

(6) ఆగన్నుకా నిద 

ఆగన్తుక కారణములచే జనించు నిద. 

(7) తమో [పభవా నిదా 

త మో గుణ బావుళ్యము చేత జనించు నిద. 

(1) కాల న్వభావముచేత ఆవహించిన నిద, శరీరమును నంపూ ర్రముగ 
ధరించును. 

(7 త మోగుణాధిక్యము చేత జనించిన వది యగు నిద్ర దుష్టస్వభా 
వము కలదియయినందున మరణ మాపాదింపచేయును. 

౨,౨9,4,5,6 నిదలు రోగకారణముగ కలుగుచున్నవి. ఈవిధముగ ఉవ 
సృంభ భూతమైన రెండవదియగు నిదను గురించి చెప్పుట ముగిసినది, tn 

కోళిలోఖ : [గీష్టికాలమునందలి, _ పగటి యందు శైమ్మ శరీరులు స్! 
మిక్కిలి జిడ్డు తో కూడినఆహార నులనుఅభ్యసించు వారును, నిద్రించకూడదు, విషము 
చేత పీడితులు మరియు కంఠ రోగులు ర”(తులయందు, కూడ ఎప్పుడును ని(ద్రిం 
పరాదు, తనకు అహితమెన నిద యొక్క విరుద్దమైన న్మిదయొక్కా నేవనచేత, 
వాలీమకా ది రోగములు కల్లును, మరియు ఈ చెవ్పబోవు లతణములు గూడ 
శరీరమున కేర్పుడును, తలనొప్పి శరీరము బరువుగా నుండుట, ఇం| దియములకు పాటవము లేకుండుట, శరీరమునకు నైమిత్యము ఉత్సాహము లేకుండుట సంభ 
వించును. నిద్రచెత విషముచేత పీడితుడై న వానికి శరీరము నందు మిగిలియునభ విషము యొక్క వేగము మరల కల్గును. మరియు అతిని దకు గూడ ఇది కార ణముగా చెప్ప బడుచున్నది. ఎక్కువగా జఠరాగ్ని కఫమును పాకము చేయు టకు సమర్ధత కలిగియుండదు. ఇందువలన ఆవోరరనము వలన తయోారన కఫము జఠరాగ్ని చేత వచింవబడనిచదై. (సోతోమార్ల ముల కవరోధమేర్నడుట వలన గాత గ”రవమును గా(త గౌరవము వలన ఆలన్యమును ఆలస్యము వలన అతి నిదయాును సంభవించును. నిదయొక్క (ప్రకరణ (పనంగము వలన యేర్చ డిన, ఈ అతిని దయును, శిరోవిశేచనము, కామ విశచనములు, నశింప జేయు చున్నవి, అనుఖమైన నిద కష్టమైనది. ఈ విరేకాదులుకూడ, మంచిని దను కూడ నశింప జేయుటకు కారణములుగా నున్నవి. ఉదయాదికాలములు, ని దా నాశ హౌెతువుగ కాదు. అభ్యానముచేత ఎవెవరికి, వవ కాలములయందు నిదా 
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నివృత్తి అభ్యసింపబడుచున్న దో వారివారికి ఆయా కాలములయందు, ఆ నిద్ర 
కల్లుచున్నది. అశ్తు రసాది ధాతువులయొక్క కీణత, నిదానాళ కారణముగ 
చెప్పబడినది. జ్వరాది వ్యాధులుకూడ సంభవించును. వాతపి త్తములకు వృద్ది 

కూడ ఏర్పడును. రా|తులయందు నిద్రను నెవింవవలెను. రాతులయందు 

సాత్మ్యమై నని|ద, ఎట్టిదిగా సేవింపబడుచున్న దో, అది ఒకవేళ రాాతియందు 
ఎంతకాలము మానవుడు జాగరణము చేయుచున్నాడో, ఆ జాగరణములో 
సగము పగలు ని|ద్రింపవలెను. మంచి నిదలేక పో వుటవలన, అంగమర్దాదులు 

ఏర్పడును, ఇట్లుచెప్పుట, వలన రాత్రియందు రెండు యామములు జాగరణ 

చెసినయెడల, (పాత కాలము, భుజించుటకు ముందు ఒకయామము నిదురించ 
వలెను. ఎవడై తె విరేకాదులు, నిదానముగావల వాత (పకోపముచేత, స్వల్పనిద 
గలవాడై న యెడల, తీరాదుల నభ్యసింపపలెను. అశు ఆనూప జౌదక, జంతు 
వులయొకు మాంసములను, ఆ మాంనములకు నంబంధించిన' రనములను, 
జెల్ల ముచేత సంస్క రింపబడిన భక్ష్యములను, బియ్యవుపిండితో చేసిన భవనము 
లను, రాజనాల బియ్యముతో చేసిన మద్యములను, మరికొన్ని ఇతరములయిన 
శాలి మద్యములను, మినుములను అభ్యసింపవలెను. శిరన్నును, చెవులను 
స్నేవాముచేత పూర్జముచేయవలను. మరియు శిరస్సునకు, ముఖమునకు, మంచి 
జిడ్డుతో కూడుకొన్న, లేపములను చేయవలెను. నంవాహానం అనగా పినుకుట 

అని అర్ధము. సుఖకరమ్ అను వదమునకు, _ పీడాకరము కాకూడదని 
అర్థము. తవ మనస్సును గుర్తించిన మి[తులచేత, నుఖకరముగా శరీర 
మును పిసికించుకొనవలెను. జీవనీయ గణమందలి జొవధములచేత, వక్వము చేయ 
బడిన నేతిని తీరానుపానముగా |తాగవలెను. |పియురాలియొక్క_ బాహువుల 
చేత, ఆలింగనముచేయించుకొనవలను.అతిని దకలవాడు తీ. రాదులను ఎక్కువగా 
వదిలివెట్టవలెను. కాలనస్వభావాదులచెత, నిద పడు(/) విధములు. ఆ వడింటిలో 

మొదటిదై న కాలస్వభావముచేత, ఏర్పడిన నిద శరీరమును ధరించుచున్నది. 

చివరిదియగు అధికమైన త మోగుణముచేత పుట్టిన నిద్ర పాప భూయిష్టమైనది. 

ఇతరములై న మిగిలిన ఐదుని[దలు, అనగా ఆమయభేదముచేత, _ దేహభేదము 

చేత, చి_త్తభేదముచెత, శ్లేమ్మముచేత, శస్త్ర (ప్రహోరాదులచేత పుట్టిన నిదలు, 
వ్యాధి కారణములుగా "పర్కొనబడినవి. 

ఇట్లు నిదను గురించిన (పకరణమును ముగించిరి. 

బి,ప్యా, ఫు బక్షాపాలు చరకము నూత 2.219 

ఆవుపాలు ను[కుతము నూ 45-50 

కిలాటము చరకము నూ 21-59 

నిదా పభావము సు[శుతము = నూ.శా.&.818 

27 
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మూ॥ (గామ్యధరం (వవ్ఫ _శెతు రజన్వలా మనిష్టాచారా మళస్తా మతి 

స్థూలా మతికృశాం, గర్భిణిం. నూతికా మనుకానాం వికృతాంగాంగణికా 

మ(పజ సందుష్ట యోని మన్య స్త్రియం విశేపాచ్చ వయోవర్ణ వృద్దాం, నగో 

(తాం గురుమి[త బంధుభృతగ్ధిపత్నీం వర్ణినిం త థాచై త్యంచత్వరచతుప్పుథోవవన 

శ్యకానాయతన నలిలౌవధ ద్విజగురు నుర నృపాలయేష్వవాని గోన, మధ్యం 
దినేఒర్దరా(తే వర్వేదినే ష్వనంగే పిపానుర ప్రణీత సంకల్పోవా నగచ్చేత్ 1-69 

(వతివదార్థము : (గ్రామ్యధరగి [పవృ త్తొతువసంభో గము నొచరించుటలో: 

రజస్వలాం = రజన్వలను, అనిఖ్టాచా రాం పై అధర్మము నాచరించు దానిని, 

అళస్తామ్ == అ|వళ_స్హమెనదానిన్సి అతిస్థూలాం == మిక్కిలి సూల శరీరము గల 
దానిని, ఆతిక్సృళాం = మిక్కిలి కృశించిన దానిని, గర్భిణీం = గర్భవతిని, 
సూతికాం=నూతికను, అనుత్తానాం= వెల్ల కిల పరుండని దానిని, వికృతాంగం=ా 

వికతములై న అంగములు గలదానిని, గణికాం = వేశ్యను, అ(వజనం = 

వంధ్యను, దుష్ట యోనిమ్ =టూషింవ బడిన యోని గలదానిని, అన్య యోనిం = 

పళువవ్యాదులను, అన్య(స్ర్రియం =పర(స్ర్రీని, విశేషూచ్చ = విశేషముగ, వయో 
వర్ల వృద్దాం=వయన్సులో పెద్దదై నదానిని,ఉన్నతజాతి స్ర్రీని, నగోగక్రాం = 
సగో (తీకురాలిని, గురుమి[త బంధుభృతర్ధిపత్నీం = గురుపులయొక్మ-, స్నేహొ 
తులయొక్క_, బంధువులయొక్క. ,పరిచారకు లయొక్క-భార్యను, వర్ణి నీంాబవాం్మ 
చారిణిని, తథా=అక్స్తు, చై త్య = దేవాలయము, చత్వర=ముంగిలి, చతువ్పథ=ా 
నాలుగు [తోవలు కలిసినచోటు, ఉపవన = ఉద్యానవనము, శ్మశాన ళత్రశా నము, 
ఆయతన శి జాస్టానము, సలిల = జలము, జావషధి = జెవధము, ద్విజ=_బావహ్మా 

ణులు, గురుడాగురువులు, నుర = చేవతలు, నృపాలయషు=రాజ[పాసాదము 
లందు, అవాని == వగటియందు, గోనగకే = ఉమఃకాలమునందు, మధ్యంది"నే=- 
మధ్యావ్నామునందు, అర్జరా(కేడాఅర్లరా|తియందు, పర్వది నేషు=పర్యదినము 
లలో, అనంగే = యోనిని విడిచి, చేతులు, తొడలయందు, మైథునము చేయ 
రాదు, పిపాసుః = దప్పిగొన్న వాడు, అ|వణిత నంకల్సః = కోరిక లేకుండ, 
నగచ్చేత్ = మైధునమునకు వెళ్ళగూడదు 

తాత్ఫర్భుయు : వెల్లకిల పరుండకుండు (స్త్రీని, రజస్వలగ, అ(పియు 
రాలుగ, దుష్టమైవ నడతలు గలదిగ, దుష్టమైన వ్యాధి మలాదులచే సంకోచ 
మునుభెంది యుండునట్టి యోని గలదిగ, అతి న్లూలముగ, అతికృుళముగ, (పన 
వించినదిగ, గర్భిణిగ, ఇతరుని భార్యుగ, |బవాడాచారిణిగనుండు (సీని, వేశ్యను, 
వంధ్యను, సగో (తీకురాలిని, వయన్సు చేత, జాతిచేత “పెద్దదె నదానిని, గురు 
పత్నిని, స్నేహితుని భార్యను, పరిచారకుని భార్యను, బంధుపత్నిని, (బహార్తి 
చారిణిని మైధున క్చాత్యమునందు విడువవలెను. 

గురువుల ఇండ్రలో, చేవాలయనులలో, రాజ (పాసాదములయందు మెధు 
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నము చేయరాదు. శృశానము, ముంగిలిఃనాలుగు (తోవలు కలిసిన చోటు, ఉదకము , 

మండపము ఈ [| పదేశములయందు సంభోగము చేయరాదు. 

అధికముగ భుజించిన వాడు, సంతోవరహీతుడు, విశేషముగ ఆకలి 

దవ్పులు గలవాడు, జాలురు, వృద్దులు, రోగులు మైధునమును విడువవలయును . 
ఉవఃకాలమునందు, మఛ్యాహ్న్ కాలములో , అర్షరా కియందు, పర్వదినముల 

యందు. మెథునమును చేయరాదు, 

మూ॥ పిశేపేణ భాతి వ్యవాయి తాం గర్భిణీం, నన|పనూతాం బుతు 

మతీం, సంవృత యోనించ న విపరీత వ్యవాయే యోాజయేక్ 1-70 

తౌత్త్రర్యాము ; విశేపేణ = విశేషముగ, అతివ్యవాయితాం జ మీక్కి లి 

కామమోహితను, గర్భిణీం=గర్భవకియెన (స్త్రీని, నవ్వపనూళాం = బాలింతను, 

బుతుమతీం == బుతుమతిని, చచమరియు, సంవృత "మూనింహచముకు థిత యోని 

గల స్త్రీని, కీరలను, విపరీతవ్య వా యే=ఉ పర తియందు నయోజయీత్ హఉవయో 

గించ-రాదు. 

తొత్తృర్భాయు : మిక్కిలి కామమోహితయెన 'మీనిః గర్భిణిని, బాలిం 

తను, బుతుమతిని, సంవృత యోనిగలఅ దా నిని, ఉపరతియం దువయోగించ 

రాదు. 

మూ॥ మూర్దాది ఘాతంచ పరిహరేత్, నచ నిషేకాధి ముఖం శు[కం 

ధార యేత్ —1|1 

(పీతిపదార్గయు : చ =మరియు, మూర్దాదిఘాతంపరివాశేత్ == శిరస్సు 

ము॥అవయవములయందు గాయవరచుటను, వదలి పెట్ట వలయును, నిష కాభిముఖం 

= |సవించుట కభిముఖముగానున్న, శు|క్రండాశు[కమును, నధారయేత్ = 

ధరింపకూడదు. 

తాత్తృర్భూము :శిరన్సు మొ॥ అవయవములయందు సంభోగనమయములో 

గాయపర చకూడదు.మై థున సమయములో హార్షాతిలేకమును సర్వశరరగతమై న 

శుక్రము (నవించుట కభిముఖముగా నున్నపుడు, దాని నడ్డగింపరాదు. (సవించు 

శుక్రము నడ్డగించుటవలన , నపుంసక త్వము, వృషణములయందు బాధ, వండు 

ణమునందు ఆనావాము ఏర్పడును, 

మూ॥ మనఃశరీర స్థితి మా।[త మేవ వ్యవాయం సేవేత। నతత్సరః 

స్యాదితి భపంతిచా[త శోక 8 — 1712 

(వతివదార్జ్ము :మనఃశరీర స్థితి మా|త'మేన =సంభోగము వలన మనస్సు 

శరీరమునందు స్టిరత్వ మేర్పడునట్టుగనే, వ్యవాయమ్ రతిని, సేవేత సేవింప, 

వలయును, తత్సరః=చానియంచేలీనుడై , నస్యాత్ =ఉండకూడదు. ఇతి=ాఅని 
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అత హఇక్కాడి, శ్లోకఃడాళ్లోకము, భవతి = అగుచున్నది, 

తాత్ఫ్ళర్శ్భంయు : సంభో గమువలన మనన్ఫూ, శరీరము అలసిపోకు ండునట్లుర తిని 

చేవింప వలయును. కాని సంభోగ కార్యమునందె నిమగ్నుడుగా నుండరాదు, 

ఈ విషయమునే [కింద నుదహారించు శ్లోకముచే ధృవీకరించుచున్నాడు. 

కలిలోఖ ; అ| బహ్మాచర్యము అనగా (గామ్యుధర్భామునందు (పవృ త్తి 

లేకుండుటయని అర్థము. |గామ్యధర్భ్ణ (పవృ త్తిని విడిచి మానవుడు జీవించ 

లేడు. అందువలన [గామ్యధర్శ అవృత్తి అనగా రజస్వల, బారిక అయిన (ప్రీని 
సంభోగము చేయరాదు. నాలుగు' మార్గములు కలియు కూడలియందు, ఉవః 

కాలము, వగలు, నంధ్యాకాలము, అర్జరా తి యందును స్ర్రని రమింపకూడదు. 

అంగమును విడిచి ఇతర అవయవములయందు నంభోగము చేయరాదు. దప్పి, 

ఆకలి ఎక్కువగా నున్నప్పుడు సంభోగము చేయరాదు. దుష్ట్రురాలై న (స్త్రీని 
నంభోగింవ కూడదు. అంద వికారము, హీనజాతి లక్షణములు, కుబ్ద, కుణి, 

వామనత్వాది రూపములు కలదానిని, షృస్త్రీకి సంతానము కల్లినప్పటికి, ఆనంతా 
నము జీవించనట్టి వంధ్యను, వ్యాధుల చెత దుష్టమైన యోనిగల స్త్రీని, పశుం 

పజ్యాది జంతువులను, ఇతర (స్త్రీ లను; వయోవృద్దను; అ|గజాతి స్ర్రీనీ; నంభో 

గింపకూడదు. వక గో కతీయమెన (స్రీని, గురువు మొ॥ పూజ్యులయొక్క_ 

భార్యలను, సంభో గమునుండి వదలిపెట్ట వలెను. వై తన్యనునండు 

చత్వరమునండు రాజ పాసాదమునండు, చత్వరమునందు; సంభోగము 
చేయరాడు. నీటియండు; మిక్కిలి అమూల్యములయిన పర్వత | పదేశము 
లందు, ఉషఃకాలమునందు, చతుర్, షష్టీ, అష్టమీ, అమావస్య 'మొు॥ పర్వదిన 

ములయందు, చేతులయందు, తొడలయందు, నంభోగము చేయరాదు. తన్మన 
స్మత లేనివాడు సంభోగము చేయరాదు. ఉపరతియందు (స్త్రీని నియాగించ 
రాదు. ఎక్కువ నంభోంమునందు ఉద్యుక్తురాలై న (స్త్రీని కూడ రమింప 
కూడదు. బుతుమతికాని ఇప్పీని, నంభోగింప కూడదు. వివరీత వ్యవాయ 

మనగా (స్త్రీలు వురుముల పనిని చేయుట, అతివ్యాయతా అనగా, మహో భోగ 
శరీరయని అర్థము. మైథున కర్మయండు శిరన్సును కొట్టకూడదు. మనస్సునకు 
ఉత్సాహమును, ఎంత వరకు శరీరమునుండి శు[ కము [నవించునో, అంతకాల మె 
సంభోగమును చేయవలెను. ళుక(సావమైన తరువాత మైధునము చేయరాదు. 

మూ॥ విశద్ది హృన్టోరహసి తత్కామ నరుణః పుమాన్ 

నమస్థితాంగః నురథిర్భు క మూ(తాది రవ్యథః 
నానాశితో నాత్యశితో వృష్యాణా౦ తర్చిత (స్త్రియవాత్ 

నారీం నారీ గుడైర్యుక్తాం నవా వూర్వాగుణాం [వ బేత్ 

(వతినదార్థము : వి్మిళబ్ధహృష్టః == ఆరోగ్య  లత్షణములతో కూడిన 
మనస్సుతో, సంతోషముగా నున్నట్టి; తరుణం = యొవనవంతుడై నట్టి; తతా- 
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మః=ఆమెయందు ఇచ్చతో కూడుకొన్న ట్టి; పుమాన్ పురుషుడు; నమస్టి= 
తాంగః=సనమానముగా నున్న అంగములు గలవారై, నురభిః8=-పరిమళ భరితము 

రై న మాల్యాదులు ధరించిన వాడై. ము కృమూ,తాదిః = = మలమూ| తములను 

వినర్జించినవాడై, అవ్యధః = = బాధలు లేనివాడై, నానాళీతః =భుజించినవాడై, 

నాత్య శితః అధికము ఎగా భుజింపనివాడై , (త్యవాత్ =మూడు దినములకుముందు, 

వృష్యాణాం =వాజీకరములగు పచార్థములతో, తర్పితః=తృ్ళ ప్రీ జెందినవాడై, 

నారీగుకా ౯ యుకాండా ప్రీగుణములతో కూడుకొనట్టి (విశ్వానపా|తురాశై. 

నట్టి), నహపూర్వగుణాం = వెనుక చెప్పబడిన గుణముల కూడుకొన్న టి, 

రీండా స్త్రీని, [వజేత్ = సంభోగింప వలను (పొందవలె. ) 

తాత్మ్రర్భంయు : యౌవనవంతుడై నట్టి, వ(స్త్రీని మైథునము చేయ 
సంకల్సించునో ఆస్త్రీని మనఃపూర్వకముగా ధ్యానించు చున్న వాడై, యొవన 
వంతుడై నట్టి, సరియిన పద్దతిలొయున్న అంగములు గలవాడై, పరిమళములు 

' గుజాళించు మాల్యాదుల ధరించినవాడై, 'వేగములను విడిచి భుజించినవాడై, 

మూడు దినములముందు; వాజీకరపచదార్గములతో  తృప్తుడైన పురుషుడు, 
వయస్సు, రూపము, శీలము, గుణము, కులము, వీటితో నంవద్యు క్షమెన స్త్రీని, 
మరియు విశ్వాస పాత యెనట్టి, (వనన్న చి త్తయొనట్టి; _స్తీ)తో, నంభోగమునకు 
ఉప్యకమింప వలెను. 

మూ॥ ద్వ్యవోత్ ద్వసన్నే తస్యా స్తే పజాత్తద్వత్ ఘనోదయే 

"నేవేక సీవతః కామం పామంతళే, శికిరే బలీ -75 

(వతివదార్థము : వస స్తై = = వసంతర్హుపునందు (చె (త వైశాఖ మాన 

ములు); ద్వ్యవోత్ రెండు దినముల వ్యవధానముగ; నారీంచ(స్ర్రీని; (వజేత్ = 
పొంద వలయును, తస్య == ఆ వసంతర్హువుయొక్క్య; అ_నేడాచివరిదియెన (గీమ్మ 
ర్తువునందు; పజొత్ ౫15 దినముల వ్యవధానముగ, నారీం=ాస్రీ)ని, (వేక్ 
పొందవలయును, తద్వత్ = ఇచే విధముగ,” వర్షాను = వర్షబుతువునందు, 
పజాతి = 15 దినముల వ్యవధానముతో, నారీం = స్త్రీని, (వేక్ = పొంద 

వలయును, పామ _నే- హేమంత, బుతువునందు, చహమరియు, శిశిరే=శిశిర 

బుతువునందు, బలీ=బలవంతుడె డన పురుషుడు, కామతః=ఇషము వచ్చినట్లుగా, 

కామండారతిని, సేవేత=-సేవింవపవ౭ెను: 

తాల్ఫ్ళ్ర్యొయు : వసన శరదృతువులలో నమాన బలము గలవారై 

మానవులు ఆరోగ్యమును కలిగి యుందురు గాన2 దినములు విడిచి రతి 
ననుభవింవ వచ్చును. (గ్రీష్మ వర్షబుతువులలో 15 దినముల వ్యవధానముతో 
రతి సౌఖ్యము ననుభవింప వచ్చును. హేమన్హ, శిశిర బుతువులలో సంపూర్ణ 

శ బళ 8 -3 అగ బలనుగల నూానవులు: ఇష్టము వచ్చినట్టుగా పని సవింపవచ్చును, 
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నెష్న నాంగరాగ వ్యజనేందు పాద మాంసానవక్షీరరసన్ రసాలామ్॥ 
మూ! 

భఖ్యూన్ సిళాథఢ్యాన్ , సలిలంనుళీతమ్!: సేవేత ని[.దాంచ రతాన్తతా న్తః॥ 

(వోకివదార్గయు ; రతా _స్హతాన్ల్తః = సంభోగము చేసిన తరువాత అలసి 
పోయిన మానవుడు, (రతా న్లేతా _న్తః) స్నాన=ైస్నానమును చేయవలయును, 
అంగ రాగ చందనాదులతో శరీరమునకు లేవము చేసుకొనవలెను, వ్యజనవా 
విననక[రలతో వీవ వలయును, ఇందుపాద = చం దకిరణములను సేవింవవలెను, 
మాంనవమాంనమును, ఆనవడాఆనవములను, థీరవాపాలను, రసాన్ =మాంన 
రనములను, రసాలామ్ = రసాలమును, సితాఢ్యాన్ = శరర అధికముగ, 
భజ్యాన్ = భక్యుములను, నుళీతం=మిక్కిలి చల్లనై న, నలిలమ్ == జలమును, చ వ మరియు. ని|దను, సేవేతసేవింవ వలయును. 

తాత్బ్రర్భాము : నురతాంతమునందు, స్నానము, చందనాను లేవనము శేతవాతమ్ము ఖండళర్కరబే చేయబడిన భత్యుములు, మిక్కిలి శీతలమైన ఉదకము: పాలు; మాంసరనము; రసాలము; ఆనవము; జ తర కాలమునంచే నిద వీనిని యు క్ర [వకారము సేవింప వలయును. 

మూ! స్రీ నంసరాది సద్యః స్యాతీ, బతా బలి నామపసి, గధ ౧ 
పవంచాప్యాయతే శీఘుంశేషాం శుక్తంచధామ చ _..77 
గృృష్ట్రార౭.౬ యు రోజ శుకాగాం మే[(ఢ్రా[శయాన్ గ చాన్ 
వాయోః కోపమధర్మ్శ్మంచ మూఢ;ః (పాప్నో త్యతో౬ఒన్యఛా 1781 

(సతివదార్థము : తధాహి == అది యు కమే గదా! (స్ర్రీసంనర్గాత్ == నంభోగమువలన; సద్యః వెంటనే; బలినామపి = బలవంతులై న వారికి కూడ; కీ బతావ=నపుఠనకత్వము (దుర్చలత్వము) (తప్పక కల్లును) ఏవం ఇట్లు, నై నుపదెళించిన విధముగచేసిన యెడల; “తేషాం వారియొక్క, శుక్రం డాశు(కమును, చడామర్యు ధామ = అండములు మరియు శు|కొసానము, (బలమును > *[ఘం త్వరగా; అవ్యాయ్య తే =పుష్టి చెందింవ బడుచున్నది, అతో౭న్య థా డా దినికంశు వివరీతమైన యెడల, దృష్టీ = చూపు, ఆయుః జీవితము, క్రజః = ఓజన్సు, కు కా.శామ్ ళు కము వీటికి, తయం పతీ ణతను, మె.ఢా[ళయాన్ = మేఢము నా(శయించివచ్చు, గదాన్ =వ్యాధులను, వాయోః == వాయువు నకు, కోపం కోపమును, చ=ామరీయు, అధరగ్తింఅధర్ణామును, మూఢః దూ మూర్జుడు, (పాపో్నోతి=పొందుచున్నాడు, 
క డమ న్ (స్తీ సంసనర్గమువలన, బలవంతుడై న పురుషునికి కూడ, లము 

5 
ణ్ 

త గ ర్పల్య మేర్పడును, కాన వె శోకములో చెప్పిన స్నా నాదులను 0౦ ఆచరించిన యెడల వారికి, శు కము బలము (పోయిన) వెంటనే పుష్టమగును, చె నుదావారించిన వాటిని ఆ-చరింవక మరియుక స్త్రీని నంభో 
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గము చెసిన యెడల, దృష్టికి, జీవితమునకు, ఓజన్సుకు, శుకమునకు, "పెద్ద 
ఆఘాత మేర్చడును. ఇంతియే కాక మరియు మే (కా గ్రితములై న వ్యాధులు 

సంభవించును. మరియు మూర్గుడెనవాడు వాత (వకోపమును అధరగ్రిమును 
నయముగ [పకోపింప చేసిన వాడగును, ధామ శబ్దమునకు బలమనియు అర్ధము 
గలదు, 

కళిలోఖ : [ప్రసన్న చిత్తమయైన (స్త్రీని వకాంతమునందు సంభోగింప 
వతెను. సంభోగమున కుద్యుక్తుడై _ (స్త్రీని రమించ వలెను సంభోగమును చేయు 
టకు మూడు దినములు ముందుగా వాజీకరములై న ఆవోరాదులను భుజించి, 

ఇం దియ పుష్టిని కలిగించుకొని, తృప్తుడై తగువాత సంభోగము చేయవలెను. 
రెండు దినముల వ్యవధానముతో వస్త బుతువునందు, (గ్రీమ్మ వర్ష 

బుతువులలో య థెసష్టముగను రతిసౌఖ్యము ననుభవింప వచ్చును. శరదృతువు 

నందునూ, శెండు దినముల వ్యవధానముతో రమింప వచ్చును, రళా_న్తము 
నందు అలసి పోయిన చాడు, స్నానాదులను సేవింప వలయును, బలవంతు డై 

నప్పటికి గూడ సంభోగము చేసిన వెంటనే దుర్చలుడగును. అలసిపోవును. కాన 
స్నానాదులను వెంటనే చేయుట వలన, వెంటనే శు కమునకు పుష్టి యేర్బడును. 
అట్లు స్నానాదుల నాచరించక మరల మరియొక (స్త్రీని రమింపచేసిన యెడల, 
దృష్టి మయము, జీవితమయము, ఓజక్షయము, ఏర్పడును. మరియు మేథా 
తములై న 'పెక్కుకోగములు ఛాధించును. మరియు మానవుడు తన మూర్చతతో 
వాత 'పకోవమును, అధర [పవ్నర్తకుడను అపవాదమును పొందుచున్నాడు. 

వి. వ్యా, నపుంసకత్వ విషయములో చరకుడు నూ. స్థా. అ. 25 

అంణాఖి లా 

. "౧. అ. 

వాగ్భట నూ, 4/20. | 

చరక వాజీకరణ అధ్యాయము, 

నుకుతము చి. అ. 24|118 

సుగ్రుతము చి 24/182 

ఛభేడ సంహిొళా, బుకె|గీశే వేగ్చ్రతు మాసిమాసి నమాచ చేత్ 

మూ॥ ఉత్తానో వేగరోధీవా వృద్ది యేహోాశ్ళశర్క రాః। 

తిమిరాది గదోత్పత్తిం మూర్భాచ్యావాననా[ధువమ్ ॥79॥ 

(వతివదొర్థము ; ఉత్తానః = పురుపాయితమ్యులవాడై న, వేగరొధీ= 
శు(క్ర 'వెగమును _అడ్డగించినను, వృద్ది మేహాళ్ళళర్క-రాః = ఆ న్త్రవృద్దిం, 
(పమేవాము, అళ్ళరీశర్యరలు. 

మూర్చాద్యాహననాత్ = (స్త్రీయొక్క శిరన్సు మొ॥ (ప్రదేశములవై 

తాఢనము చేయుత నలన, తిమిరాది గదోత్సత్తిం = తిమిరము మొ॥ ఊర్థ్వ 
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జ[తుగత రోగములుత్సన్న మగుట, (ధువమ్ డానిళ్చ యము, 

తాత్బర్భాయు : (స్త్రీ, పురుష కరగిను జేయుట వలన (ఉపరతివలను 

(నవించుచున్న శు[కనును అడ్డగించుటవలన, ఆ_న్త) వృద్ది, (ప్రమేవాము, 
అళగ్రరి, శరర ఉత్పన్న మగును. మరియు సంభోగ సమయమున (స్ర్రయొక్కు 
మూర్షాది తాడనము వలన తిమిరము మొ॥ ఊర్థ్వ జ తుగతముులెన వ్యాధులు 

డు 

నిశ్స్చయముగ గల్గును. . 

మూ॥ [భమ క్త మోరు చౌర్భల్య బల ధాక్విన్టి య తయాః।! 

అపర్వు మరణంచ స్యార్విశే వేణాతి మెధునాత్ 806॥ 

(వతివదార్థము ; విశేషేణ=ావిశేషించి, అతి మెథునాతి హఅతిమైధునము 
వలన, (భమడాతలతిరుగుట, క్లమ=ైఅలనట, ఊరుదౌర్భల్య = తొడలయండు 
దొర్భల్యము, బల = బలమునకు, ధాతుడాధాతువులకు, ఇ౦(దియకయాః = ఇంది 

యములకు- ్షకయము, చ=మరియు, అపర్వమరణమ్ ==అకాల మరణముగూడ 
సంభవించును, 

మూ! నచోన షోడళావ్వక్షాత్స వతేః పరతోనచ 
ఆ యుష్కూ మానరః శ్రీభిః సంయోగం కర్ర్తుమవ్హతి ___81 

_్రతివదార్దము : షోడళాద్వక్షైాత్ ఊనః == 16 నంవత్సరముల వయన్సు 
కంకు తక్కువ వయస్సు గలవాడు, నవ్తతేః పరతః=70 నం॥ వాటిన్న నరః 
మానవుడు, స్త్రీథి= స్త్రీలతో, సంయోగం =నంభోగమును, క ర్తుండాచేంయయు 
టకు, నార్హృతిడాతగడు. 

తాత్స్ర్మ్రోయు : 18 సంవత్సరములకం కు తక్కువ వయస్సు గలవారు: 
70 సంవత్సరముల వయస్సు చాటినవారు _స్త)లతో సంభోగించుటకు తగరు. 

మూ॥ అఆతిబాలో వ్యాసంవూర్ణ సర్వ ధాతుః (స్రయం [వజన్ | 
ఉపత వ్యేత సహసా తటాకమివ కాజలమ్ ___ గ్ర? 

(వతివదార్థము 3 అసంపూర్ణ ధాతుః = 16 నం; వూర్వుము, ధాతువు అన్ని యు సంపూర్ణ ముగ వృద్ది జెందక యుండిన, అతిజాలః = చాల చిన్న 
పిల్ల వాడు, (స్త్రియం = న్తీ9ని, (వజన్ పొందుచూ, సహాసా= వెంటనే, రాజ లమ్ ==కొద్ది నీరుగల తటాకమివ == ఇ్లెలువువలె, ఉపత స్యేతహతపించి పోవును. 

తాల్ఫ్ర్భంయు వ పదునారు సంవత్సరముల వయస్సు వచ్చువరకు, ధాతువు నకు సంపూర్ణమైన పుష్టి కలుగదు. మరియు వదునారు నంవత్సళముల వయస్సు వచ్చువరకు “బాలుడు అను శబముతోశే వ్యవహరింప బడుప. కాన అటి 
ల _ © 

6౬ బాలుడు" -స్తిని పొందిన యొడల, అలతి శీ ఘముగ, సూర్య కిరణములతో స్వల్పజఅముగల తటాకము ఎండిపో వునట్టు ధాతువృలన్నిీ యు శుపి్కించును. 
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ఇయో॥  శువ్యుం రూకం యథా కాష్టం కాష్టం జనుుజగ్గం విజర్షరమ్। 

స్పష్ట మాశు విశీర్వేత తథా వృద్ధః (స్త్రియం [వజన్ — 839 

(వతినదార్భయు : శుష్కుం ఎండిన, రూతం = రూత్యమెన, జన్తుజగ్గమ = 

[కిములచేతభడింపబడిన, విజర్జరమ్ = వదులు బారిపోయిన, కాష్టయ థా = =క రవలె, 

తథా=ాజశు, వృద్దః ముసలివాడు, న్తీయం = స్త్రీని, (వజన్ పొందుట, ఆశు 

శ ఘముగా, స్పష్టం తప్పక, విశే ర్యతచనశించును. 

తాౌల్ళ్ర్భుయు : జంతుపులచేత (|క్రిములచేత) తినబడినది, ఎండినది; రూక 

మైనది,చెదలు బట్టిన (పుళ్చుబట్టిన) క్యర ఎట్టు నళించునో అన్తే ధాతు తీణతగల 
మునలి వాడు సిని రమింవచేసిన యెడల త్వరగా తప్పక నశించ కలడు. 

మూ॥ కాయన్య "తేజః మరమం హిళు[క 

మూహార సారాదపి సారభూతం 

జితాత్మునా తత్పరి రవణీయం। 

తతో వపుః సంతతి రప్యుదారా — 84 

(వతివదార్థము : కాయన్య = శరిరముయొక్క, పరమం = ఉత్క్మృప్థ్ల 
మైన, తేజః = తేజోరూపమయిన , ఆహార సారాదపిడాఆహారముయొక్క సార. 
మున కంకొను, సారభూతమ్ = సారభూతమైన, శు|కోం=ాశుకమును, జితా 
తశ్చినో =ఇం[దియ ని[గహముతో, తత్ళుకం = అళు[ కము, తత్ వపుః=ఆ 

శరీరము, పరిరక్షణీయమ్ =జా(గ_త్తగా కాపాడ దగినది, తతః = అట్లు శరీర 

మును, శుకమును కాపాడుట వలన, ఉదారా = ఉత్తమమైన, నంతతిరపి = 
సంతానముకూడ, జాయతే = కల్లుచున్నది. 

తొత్సర్యూమయు : శరీరమున కుత్కుష్టమెన తేజో రూవమయినట్టిది, ఆవహోర 
సారము వలన, రసాది షడ్ధాతు వృద్ది ఏర్పడగా, ఏడవది యగు శుక్రము 
అన్నింటి సారము వలన యుత త్తి యగుచున్నందున, ఆహోరసారమున కంచు 
(శేస్ట్రమెనదిగా భావింపవలయును. కాన ఈ శు[కమును తదాధార భూతమైన 
శరీరమును ఇందియ నిిగహముగల పురుషుడు జాగరూకతతో నర్వదా 
కాపాడుచున్న యెడల, శుక పర్యవేశతతో పుట్టుబోవు సంతానముగూడ 
ఉ_త్తమమెన దగుననుటలో సందేహముండదు. 

మూ॥ ఆపమతో భ జిచ్భా వాం నదాత్వ నుఖసం జ కాన్ | 

నుఖోద రే. ము సేత దేవా స్యెతదలం హితమ్ — 85 

(వతివదార్హము : అ[పమ త్తః=జాగరూకుడై , చేవాస్య = శరీ రమునకు, 
తదాత్వసుఖ సంజ్ఞ కాన్ = వణిక సుఖమును కలిగించు స్త్రీ సంగమము, 
ఆవోరము, వివోరము మొదలగు, భావాన్ = భావములను, భజీత్ =సేవింవ 
వలయును, దేహాస్య =ళ రీరమును, సుఖోదరే,-ఘ=అపఫార సౌఖ్య | పదాయకము 
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లగు తషో దాన యజ్ఞాదులయందు, సేత హజోడింవవలెను, చేవాన్య = శరీరము 

నకు, ఏతత్ హితం=ఈ మంచి కార్యము. అలం == చాలును, 

తాత్ళర్శోంయము : మానవుడు, క్షణిక సుఖమును కలిగించి, మత్తునుపొందించి 

దానవునిగా మార్చి మానవ జనశ్రయొక్క వపరమార్గమును మంటగలుపు స్తీ) 
సంగమము, ఆవోరము, విహారము మొ॥ దుష్టభావములను కా _స్తవిరుద్దముగ 

నాచరింపక, అతి జాగరూకతతో అపార సౌఖ్య (పదాయకములగు, అనంత 
మైన ఆత్మ సాజాత్కారమునకు, దోవాదకారులై న తపో యజ్ఞ దానాది 
కరశ్రలయందు స్థిత ప్రజ్ఞ తతో ఆతగ్రను సంభానము చేయుటవలన చేవత్వమును 
బొంది, ఆయురారోగ్యములతో తరించగలడు, విజ్ఞత గలవాని కిదియే చాలి 
నంత హితమును చేకూర్చును. 

మూ॥ (పజ్టుపరాధో ౬సా క్మ్యార్థ సంయోగ 8కాల వెష్ఫతమ్! 

హిశేఒపిరత మావాశే యోజయన్ల్యా మమొర్నరమ్ - 86 

(వతివదార్థము ; హితే౭పి అహాశే== ఆహోరము, పథ్యముతో కూడినదై. 

నప్పటికిన్ని, (వజ్జాపరాధః = (పజ్ఞాపరాధము, అసా త్య్యా్యర్థ సంయోగం = 

అసాత్మ్యార్థ సంయోగము, కాలవై కృతమ్ = కాలవై కృతము, రతమ్ = 

ఇమ్ష్లుడె, నరం=ామానవుని, ఆమయెః =రోగము౯తో, యోజయ న్లి = కలుపు 

చున్నవి. 

తొత్భర్యాము : హితకరమైన ఆహారమును సేవించినవ్పటికి గూడ, 

(పజ్షాపరాధముః అనా తాక్మ్యర్ధసం యోగము, కాల వికృతి ఈ మూడు కారణ 

ములు, పురుషుని, రోగములతో చేర్చుచున్నవి. 
కోళిలోఖు : స్రీల వలన ఉపరతి ననుభవించిన పురుషుడు, వాతము, వైప 

రీత్యమును పొందుట చేత, కన్నీరు, శకము, (సవించుట వలన, ఆ న్ల్హవృద్ది 
ము॥ వాటి చేత పీడింపబడును. మరియు తిమిరము, ఊర్ల పజ|తుగత రోగములు 

సంభవించును. అతి మైధునము వలన, |భమాదులు కల్లును, అకాల మరణము 

గూడ సంభవించును. విశేషించి తొడలయందు దౌర్భల్య మేర్చడును. 16 సంవ 

త్సరములు నిండనివారు జాలురు, 70నం॥ వైబడ్డవారు వృద్దులు. వీరు (స్త్రీలతో 
కూడిన యెడల నశించి పోదురు, ఎందుకనగా, పదునారు సంవత్సరములు గూడ 
నిండనిబాలురు, అనంపూర్ణములై న ధాతువులు గలవారు క్రనుక్ష వెంటనే స్తీ అను 
పొంది తపించిపోవుట తథ్యము. ఎట్టు? కొద్దిపాటి జలము గల తటాకము 

సూర్యుని యొక్క సీత కిరణములతో కుష్కించినట్టు. 70 సం॥ వై బడ వృద్దులు 

స్త్రీలను పొంది, జంతువులతో తుప్పుపట్టి, శుమ్కమై రూవమైన కర, అతి 
పు రాతన మెనందున, నళించిపోవునట్టు నశించును, ఇట్టి స్థితిలో! జితే్య్యద్రియుడై, 
శు కమును రథింప వలెను. ఎందుకనగా, శరీరమునకు మిక్కిలి,  శేస్ట్రమెనది. 
ళుకము. మరియు _ జవోరను యొక్క సారమున కంశు సారభూతమెనది 
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శుక్రము. కావున అట్టి శుక్రమున్కు శు[క్రమున కధిష్టానమైన శరీరమును, మాన 
వుడు అతిజాగ_త్తగా రతీంపవలను. మానవుడు అనుఖ సంజ్ఞ కము లై న, ఆహో 

రము, నిద, స్స్ సంభోగము 'ము॥ కార్యములయందు అ వమత్తుడై శాస్త్ర) 

విధి ననునరించి, కార్యమునాచరించ వలెను. మరియు మంచి కార్యములయందు 

ఎల్లప్పుడు, తదేక నిష్టతో కూడుకొని యుండవలెను. సాధారణముగా (| పజలకు, 

దుఃఖ సమయముల యంటబే సుఖమును గురించి జ్ఞాపకము వచ్చును. అందువలన 
మానవుడు అదృష్ట సుఖఫలము లె న చానాదులయందు ఎల్ల ప్పుడు నిమగ్నుడై. 

యుండవలెను. బుద్ది, స్శృతి, ధథ్రై_రగిము ఇప నష్టమగుట వలన మానవుడు 

అశుభములై న కార్యములను ఆచరించుచున్నాడు. దీనినే (ప్రజ్ఞాపరాధము అని 

చెప్పుచున్నారు. అతి యోగ, అయోగ, మిథ్యాయోగ, రూపములై న పంచేం 
డియ కర్మలు విషయములగును, కాలము ధీత్రకాలము నందు వేడిగ నుండుట, 

ఉప్టకా లమునందు శీతముగా నుండుట, మొ! వై పరీత్యములతో కూడియుండును. 
మానవుడు హితమైన ఆహారమునందు ఇష్టుడుగా నున్నపుడు ఆరోగ్యవంతుడుగా 

నుండును. అహితమెన ఆహారమును సేవించిన యెడల, రోగములచే పీడితు 

డగును. 

ఎ. వ్వా : చరకము. మూ. 29, 40, “తదాత్వ సుఖ సంశ్లేష భావే 

మజ్జ ఒనురజ్య తే” 

మూ॥ శావథ్య చేవినం నద్యః [పబాధ నే తదామలాః ; 

(ప్రకోపం (పతి విఘ్నంతి భినైఎ ర్లూప్యూది భిర్యదా | 

నచనరో్వోపచారో2పి నర్వుదచా సర్వదోవక్ళత్ | 

నహి సర్వాణ్యపథ్యాని తుల్య దోషాణి సెైావచ | 

సరే తుల్య బలా దోషా నసర్వాణి వపూంషిచ । 

వ్యాధి క్రమశ్వే ళక్తాని యతో౬పగథ్యంత దేవతు । 

గచ్చుత్య పత్యతమతాం తుల్య దోషాది వర్టిమ్ | 

(వతివదార్జము : అపథ్య సేవినం=పథ్యముశాని ఆహారము నభ్యసించు 
వానిని, మలాః = వాత పిత్త కఫాదిమలములు, తదా = అప్పుడు (అవథ్యా 
హోరము చేసినపుడు), సద్యః = వెంటనే, నపబాధశ్ర౭=జాధింపవు యదా == 
ఎప్పుడు, భినై షః=భిన్నములై న, దూప్యాది భిః=ారసాదులు; చేశాదుల చేత; 
(పకోపం=[పకోవ కారణమును; పతివిఘ్న న్లిడానాశనమును చేయుచున్నవి, 
(విఘ్నములను కొల్గించుచున్నవి.) యతః= ఎందుకనగా; సర్వోపచారః =అపధ్యా 

భ్యాసము; సర్వదై_ వడాఎల్ల ప్పుడు; నసర్వదోవక్ళృత్ = నమన్త దోషములను 
(పకోపింవ చేయదు; సర్వాణి = నమ_స్స పదార్థములు; నఅపథ్యాని =అపథ్య 
ములు కావు; చచమమరియు; నతుల్యదో పాణి = తుల్య దోవములును కావు; 

సర్వే దోపూఃడ=నమ న్స దోషములు; నతుల్య బలాః = సమాన బలము కలని 
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కావు; నర్వాణి=నమ_స్తముతై న; వపూంపి = శరీరములు; వ్యాధి తమ క్వ రా 
రోగమును నహించుటలో; నశశక్తాని = సమర్థవంతములై నవి కావు; యతః = 

ఎందువల ననగ; తదేవ అపథ్యమ్ = ఆ అపథ్య ము; తుల్యదో పాది వ్చితమ్ = 
లా ల . అవ $ = అవథన్షత మత సమాన దోషాదులచేత వృద్ది పొందింవబడినదై ; అపధ్యతమతాం = అపథ్య 3 

మును; గచ్చతి = పొందుచున్నది. 

తాత్ళర్యంయు : అవథ్యము లగు ఆహారమును భుజించు వారిని తరచుగా 
జర అవ అద ఆన 

వాత పిత్త కఫ దోషములు వెంటనే ఎట్టి బాధలను కల్లించవు. అవథ్య సవన 

వలన, ఏ విధమెన బాధలు సంభవింపవు. ఒకప్పుడిది విరుద్దముగ కూడ నగును. 

ఎట్లునగ, అపథ్య సెవనము, తుల్య మైన దోమ దూమ్యముల యొక్క అవస్థలో 

వెంటనే బాధాకరము గాదుకాని, కొంత వ్యవధానములో ఆ అపథ్యము, మరి 

[మొక ఆశయములో (పవేశించినవుడు, దూమ్య దోషాదులకు కూడ భిన్న మైన 

వ్యవస్థ 'యేర్చడినపుడు, ఆ అవథ్యము బాధాకరమగుచున్నది. ఎట్లనగా, ఆనూవ 

'చేశములో సేవించిన పిత్త (పకోపకర పదార్థములు దుఃఖ కారకములు గావు. 

కాని ఆ అవథ్యకర పదార్థము లే ముందుకు వెళ్ళి, దోవ దూష్యాదులకు భిన్న 

వ్యవస్థ ఏర్పడినపుడు నద్య|ో మరణమును క్రల్షించుచున్నవి. ఒక్కొక్క అవస్థా 
విశేషములో అపథ్యము, వథ్యముగా నున్నట్లు కనబడిననూ, కాలాంతరములో 
అది బాధించక విడువదుకాన అపథ్యము సర్వదా అవథ్య మే యగును. 

సమస్తమైన అపథ్యకదములై న ఆవోరములు, ఎప్పుడూ, అన్ని దోవ 
ములను (పకోపింప 'జేయజాలవు. అన్ని అవథ్యములు, దోషములకు నమానము 
లుగ నుండవు. దోషములన్నియు, సమాన జలమున్తు.కలిగియుండవు. నమన 
శరీరములు, అతి భయంకరములగు వ్యాధులను నహించు శక్తిని కలిగి యిం 

డవు, ఎందుకనగ అవథ్య వదార్థములు, సమాన గుణభూయిన్టములె న దూజర్యూ 

దులతో వృద్దిచెంది, ఎక్కువ అపథ్య రూవత్వము పొందును. 

చరకము నూ॥ అ-28-'. 

మూ॥ తప వచ పునర్జోషూ హేతుిగృుహుభిళ్చితా:ః - 90 
మిథో విరుద్ధ బకనో దీర్చ కాలాను బన్టినః | 

సన్వే నమం (సకుష్యంతిః |ప్రాప్యాల్పమపి కారణమ్ - 91 
[పాణాయతన మా ్ రిత్య గంభీరాః నర్వమార్షగాః | 

దేహే హితోఒచిశే న్యుళ్చిరా ధప్యాళుకారిణః -9ల 

(వతివదార్థము : పునః =ామరల, జేవవదోపాః = అపథ్య మే “కారణ 

ముగాగల దోషములు, చిరాదపి=చాలాకాలమైనప్పుటికి గూడ, అల్పమపి కార 
ణమ్=నస్వల్పమెన కారణమును పురస్క_రించుకొనియు, అహితోచిచే -- అవ థాని 
భాస్థసము గల, దేహ =ళరీరము నందు, ఆశు కారిణః త్వరగా కార్యమును 
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నిర్వ_ర్డించునవి గా ,భవంతి అగు చున్నవి, వాతుభి8 హుభిః =శీత గుర్వాది గుణ 
న అనక కారణముల చేత, చితాః=ా; స్థానమునందు కోపగించి 

పరస్పరము, వికుద్ధాః డావికస్థము లై, తధా=లఅక్లు, బలినః=| పబ 
ర కాలానుబల్జనః = చాలాకాలము నుండి అనుబన్టములుగా 

, సర్టదేమములన్నీయు, సమండావక కాలము, (పకుష్యంతి= | పకొ 
పించుచున్నవి, చ=మరియు, 'పాశాయతనండా।! ప్రాణస్థానమును (హృదయా 
దుల, ఆ (కిత్య = ఆ(శయించి, గంభఖిరాః హగంభిరముకై న, సర్వ మార్గ గాః 

అ శవ | సోతస నల _ వ్యా ౨చినవిగా, స్యుః = అగుఛున్న వి. 

తార్చ్రర్య్యాము : అపథ్య'సేవన వలన, దోషములు వెంటనే (ప్రకోపించి 
వ్యాధులను కల్లించవు, ఇది తత్కాలమునకు సంబంధించిన, దోషముల యొక్క 
కార్య [కమమ కాని ఆ దోషములు, అవ ధ్యాహారము, చాలా కాలము [కింద 
చేసినప్పటికి, కాలాంతరమున న్వల్పమెైన అపథ్యాహోర రూపమైన కారణమును 
పురస్కరించుకొని, మిక్కిలి శీఘముగా శరీరమంతయు వ్యాపించి, పరస్పరము 
విచుద్ధములై , మరియు మిక్కిలి బలము గలవై, ఏక కాలమున [పకోపము 
చెందుచున్నపి, మరియు ఈ డోవములు చాలా కాలమునుండియు అనుబంధ్య 
అనుబంధ భావమును కలిగియుండినను అన్నియు ఒకే కాలమున ఆ అనుబంథ 
భావమును పక్కాకు నెట్టి, తమ [పకొపమునకు శరీరము నావుతి చేసుకొనును. 
మరియు |పాణాదులకు స్థానభూతము౭న వ్యాదయాదులను ఆశ్రయించి గంభీ 
రములై న అశెష _సోతస్స్ఫులును, వాటి మార్గములగుండా వ్యాపించి శరీరము 
నకు కీడు కలిగించుచున్నవి. 

చరకము నూ అ-26/14 "త॥ 

మూ॥ అహితాన్యపి చాన్యేషా మ భ్యాసాదుపశేరతే। 

దోషాశౌ పాం చయం యాని కర్మ వాతాతపారిభిః-98, 

(వతివదార్థము : అస్యేషామ్ = మరికొందరికి, అహితాన్యపి = అపథ్య 
కరములై నప్పటికి (ఆహోారాదుల), అభ్యాసాత్ పా నిళ్యాభ్యాసము వలన, 
ఉప శర'తే=శరీరమునకు నుఖకరము అగుచున్నవి, ఏపామ్ = ఈ పురుషుల 
యొక్క, కరత్హి = పనిని బజ్జి, (పకుగెత్తుట, దుముకుట మొ॥), వాశాదిభిిః= 
గాలి యొండ మొ॥ వాటితో, దోషాః =దోషములుు తయం=నాశమును, 
యా న్ని =బౌాందు చున్నవి. 

తాత్పర్యము : కొద్దిమంది వ్యక్తుల విషయలో నిరంతరము అభ్యసించు 
చున్న అవథ్యాహోరము కూడ వారికి అనుకూలముగ మారుచున్నది. ఈ మను 
ష్యులుచెయు ఉరుకుట, దుముకుట, మొ॥ పనులు వాయువు, ఎండ మొ! 
(పకృతి నిద్ధములైన కారణ నమూవాములతో, వాతాది దోషములు తీణించు 
చున్నవి. 
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మూః॥ భిన్నావోర వయః సాత్మ్య్య [వక్ళతీనాం నమంభ వేక్ । 
ఏకో వికృతి వాయ్యాది యుగవ క్వేవనా దడః 94 

(వతివదార్థము : భిన్నాహార వయః సాత్మ్య పకృతీనామ్ =ఆహోరము, 
వయన్సు, నాతృ్యము, పకృతి, ఇవి భిన్నములుగా నున్న పురుషులకు కూడ, 
నమం == ఒకే కాలమునందు, వికృత వాయ్వాాది = వికృాతములై న వాయ్యాదు 
లనూ యుగపత్ = ఒకేమారు, సేవనాత్ == సేవించుట వలన, వకోగదబశే 
వ్యాధి, భవేత్ =అగును. 

తాల్ళ్ రాము ఏ; ఆహారము, వయన్సు, నాత్మరము, (పకృతి భిన్నము 
లుగా నున్న పురుషులకు కూడ ఒకే కాలము నందు ఒకే మారు విక్ళతి చెందిన 
వాయ్వాాదులను సేవించుట పలన, నమానమెన ఒకే వ్యాధి సంభవించును. 

మూ॥ వాతాదీనాంతు విశృతి ద్వికృతాద్గవాచార౭ కి 

భామా న్తరిక్ష దివ్యేభ్యో ఉత్పాళతే భ్యళశ్చ జాయతే -95 
సమృవః పున రేళేషాం కర్మణః సాముదాయికాత్ ! 

(వతివదార్థము : వికృతాత్ వా వికృతములై న, (గహచారతః=' గవా 
ముల యొక్క సంచారము వలన, 'భౌమా_న్తరిక ది వ్యేభ్యః =ప్ఫ థివీ, ఆకా 
శము, చంద నూర్యుల వలన ఏర్పడిన, ఉత్నా తభ్యః == ఉత్సాతముల వలన, 
వాతాదినామ్ =వాతాదులకు, పకృ తిః =పికృతి జాయేడాకలుగుచున్న ది. 
ఏతెపాండవీటియొక్క-, సమృవః పునః -పుట్టుక యయిశే, కర్మణః = పూర్వ 
వర్తమాన జనుల యందు చేసిన కర్మల యొక్క, సాముదాయికాత్ =సముచా 
యము వలన, భవతి=అగుచున్నది. 

తాత్సర్య్రుయు : ౩ శ్లోకమునందు, భిన్న ఆహోరాదులు సేవించు పురు 
ములకు, ఒకే కాలమునందు ఒకేమూరు ల"కికమ్ములెన వాయ్యాదులను 'సేవిం 
చుట వలన, ఒకే వ్యాధి సంభవించునని చెప్పిరి. అది ఎట్టు? అను దానిని (ధువ 
పరచుచున్నారు. 

జో్యతిశ్ళాన్ర్రవరముగ వ్యక్తి పుట్టిన నక్ష[తమును బట్టి, |గవాగతులు 
పర్పడుచున్న వి, వాటి సంచారము కుండలి సరియైన పద్దతిలో నున్న ఆరోగ్య 
ముగా నుండుననియు, గహసంచాొరము వ|కించిన యెడల, వ్యాధులు సంభవిం 
చుననియు, చెప్పియున్నారు. ఆ సిద్దాన్తమును బట్టి, (గవాములు వకముగా కుం 
డలిలో సంచరించుట వలన, జనపదో ధ్వంసకరము లన, భూమి, ఆకాశము, చం 
_దుడు, సూర్యుడు మొ॥ వాటియొక్క ఉత్ప్చాతము వలన, శరీరాంతర్గ తము 
చాన, వాత పిత్త శ్లవగలకు వికృతి గలుగుచున్నది. ఈ వికృతికి మూలకారణ 
భూతములైన, భూమి, ఆకాశము, చం[దుడు, సూర్యుడు, వీటికి ఉత్పాతము, 
అధర్మవధిక మైనపుడే సంభవించును. ఈ అధర్మానుష్టానము, వెనుకటి జన్మదై. 
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నను, ఈ జనృదై నను, లేక "రెండు కలిసి యైనను, రోగోత్స త్తికి కారణముగ 
నగును, కాన మిథ్యాహారములే రోగమును పుట్టించుటకు కారణములు కావు, 
మీథ్యాహార విపోరములు, అనగ అధరాగాచరణములు గూడ, వ్యాథ్యుత్ప త్తికి, 

బలిష్పములై న కారణములుగ చెప్పుచున్నారు. 

ల౭లోఖ : భిన్నములై న అంశాంళ కల్పనతో సాదృశ్యత లేని, రసాది 
దూమ్యముల చేత, వాతాదుల యొక్క (వకోవమునకు, విఘ్నము పర్పడినందున, 
అపథ్యా హోరమును సేవించినను, అది వెంటనే రోగమును కలిగించదు, ఎట్లనగ, 
ఆనూవ దేశమునందు పిఉత్తమునకు (పకోవమును కలిగించు, ఆవోారములను 
సెవించినప్పటికి వెంటనే వ్యాధి సంభవించదు. ఎపుడైతే దూష్యూదుల 
యొక్క, సాద్భృళ్యమువలన, మలములయొక్క (ప్రకోపమున కంతరాయ మేర్చా 
డదో, అపుడు తప్పక వెంటనే మలాదులు శరీరమును బాధించును. ఇందువలన 
మలములు వెంటనే శరీరమును శాధించవు. ఎందుకనగ ఎల్లప్పుడు, అపఖ్యా 
హోరములను సేవించుటవలన, నర్వదోషములు వృద్ది “జెందవు. ఏదోఒక అప 
థ్యము, ఎప్పుడో ఒకప్పుడు, దోషవృద్దికి విశేవ కారణమగును, 'దూష్యాదుల 
యొక్క, సాదృశ్యమువలన అది సంభవించును. ఎందుకనగ నమ న్తములై న, 
అప థ్య్యాహారములు, తుల దోషములు, వకదోష వృద్దికి పాతువులుగాకూడ 
ఉండవు. ఒకనిచేత శ్లేషస్రిదోపముయొక్క- వృద్దికి, కారణమైన అపధ్యము 
"సేవింప బడును, కాని వానికి ఆ ఆహార సేవ వలననే తప్పక చానికి విపరీత 
మైన దోషవృద్ధికి కారణముగాగూడ సంభవించును. అందుచేత, ఆదోవము, 
అట్లు, (వకోపమును చెందదు. ఎందుకనగ, సమ స్త దోషములు, సద్భ శ బలములు 
గలవిగా నుండవు. ఒకదోవము హీనబలము గలదై ? మరియొక” అధికబలము 

దొషముచేత దానియొక్క [పకోపము, అడ్డగింపబడినదై , (పకోపమును చెందదు, 
నమ_స్స మానవాళియొక్క చేవాములు, వ్యాధులను సహించుటలో సమర్థవంత 
ములుగా నుండవు. వ్యాధిని సహించు శరీరమునందు, దొషసంసర్గముగాని, 
దోవనన్ని పాతముగాని, అధిక పీడాకరముగాదు. పీడను ఆశరీరమునకు కల్గించు 
టకు శక్తి లేనందువలన , అట్టు నంభవించును. అశ్తే తుల్యదూష్యాదులచేత, 
స్వీకరిం పబడిన అపథ్యము, తుల్య బలమువలన అపథ్యతమితను పొందుచున్నది. 
వీసద్భ శములై న రసాది దూప్యూదుల చేత చేర్చబడిన అవథ్యము, ఎప్పుడై ననూ 
దోషములకు |వ్యశపకారణముగగాదు. దూప్యూదులు నమానములగుటవలన, 
అది సంభవించును. ఎట్లనగ, స్నిగ్గాది గుణములచేత సాత్మ్యమైన, స్వల్ప బలము 
కలిగిన, అల్పమైన సత్త్వముగల, మందాగ్నితోకూడిన కఫ పకృృతి_యైెన మాన 
వునికి, వసన్న్తబుతువునందు, సి గ్దగుర్వాది గుణములతో కూడిన ఆహోరాదులతో 
(వకుపితమైన కఫముచేత, మేదస్సు దూషింప బడును. ఒకటి లేక, రెండు లేక 
మూడు దూష్యములయొక్ష్క సాన్ఫశ్యమువలన, అసాద్భుశ్యమువలన, కార్య 

రూపమైస వ్యాధి నంభవించుచున్నపుడు, ఆ దూష్యూదులకు, గురులాఘవము 
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లను కల్పింప వలయును. ఆవాతాదిదోషములు (అవథర్థము చేత సాతగ్యతను 

చెందిన) కాలాంతరమున స్వల్బమైన అపథ్యాహార సేవనవలన, త్వరగ తమ 

కార్యములను, నిర్వర్శించున్నవె దేహమును మరణముయొక్క సమీపమునకు 
చేర్చును. శీతగుర్వాది అనేక కారణములచేత, న్వస్థానమునంచే వృద్ది చెందిన 
దోషములు పరస్పర విరుద్ద భావములను చెంగినవై , మిక్కిలి బలముగలవై. 
మరియు నవిచాలా కాలమునుండి శరీరమున కనుబంధములుగా నుండిన వై, 

అన్ని దోవములు పకకాలమునందు, | సకో పమునుచెంది, (పాణస్థానమైన 

హృదయాదుల నాశ్రయించి, (వకోపితమునై., గంభఖీరములై , అశేష (సోతన్సు 

లను వ్యాపించి, శరీరమునకు కీడుకలిగించును. కొద్దిమంది వ్య కుల విషయములో, 

అప థ్యాహారముగూడ, వారికి అనుకూలముగ మారును. ఎందుకనగా, వారు 

ఆచరించు ఉరుకుట, దుముకుట మొ॥ పనులు గాలి, ఎండ మొ! (పకృతి సిద్దము 

లైన, కారణసమూవాములతో, వాతాది దోషములు తీణించును. పతిదినమును 
వృద్దులు తీణించుచున్నారు. నవగహములయొక్క, రాశి, గమనము వలన, 

భామాదులవలన, ఉత్వాతములు సంభవించుట వలన, పూర్వజన్మయంరువ ర్త 

మానమునందు ఆచరించు, అధరసగ్రముల వలన, వాతాదులు శరీరమునందు వృద్ది 

చెందినవై. వ్యాధులనుత్ప త్తి లీ చేయును. పూర్వజన్మయందుచే సిన, పుణ్యపాపముల 

యొక్క న్వరూపముగ ఈ భూమియందు, మరలజనగ్ర యెత్తి వాటి ఫలములను 

మానవుడు అనుభవించు చున్నాడని, పిండాకార్యమైన భావము, 

మూ॥ దుషోవాయు రభిష్యందీ స్థిమితో౬ళ్యున్ల కీల -96 

కుండలీ భెరవరవః పరుపో౬ఒనా రవో బలీ; 

అన్యోన్య వ్యాహత గతిః పాంను బాష్ప విషాన్వితః _ 97 

(వతివదార్థము ; దుష్టః=వదున్టమైన,  వాయుః=వాయువు, అభి 
మ్యంది(మాలిన్యేనే (సోతసాం (సావః) స్తీ “సిమీతః =వేగము లేనిది, అత్యుష్షః = 
మిక్కిలి ఉప్టము గలది, అతిశీతలః = మిక్కిలి శీతలమైనది, కుండలీ=తిరుగు న్వ 
భావము గలది (సంచార శీలి), ఛై రవరవః == భయంకర శబ్దము గలది, పరుషః = 
పరుషమైనది, అనార్హవఃడాబుతువునకు అననుకూలమైనది, బలీ=మిక్కిలి 
బలము గలది, అనోక్టిన్యవ్యావాత గతిః = పరస్పరము దిగ్విశేషము ' చేత, అడ్డ 
గింపబడిన మార్గము గలది, పాంను బావ వివూన్వితః=ధూళి, బాషృుముః 
విషముతో వీటితో కూడినది. 

తాత్బ్రర్థూాము : దూషిత వాయు లక్షణములను చెప్పుచున్నారు. దూషిత 
వాయువు అభిష్యుందమును కలిగించును. వేగరహితముగ నుండును. మిక్కిలి 
ఉప్పగుణము, మిక్కిలి శీతగుణము కలిగియుండును. సనంచారశీలిగ నుండును. 

_ భయంకర శబ్దము చేయుచుండును. మిక్కిలి పరుషముగ నుండును. వనన్నాది 
బ్లుతువులను అనుసరించి యుండదు. మిక్కిలి బలము గలదిగా నుండును. పరన్స 
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రము, దిగ్వి శేషముచేత, (జాహిరమైన ఆరి వాయువు. చేత) అడ్డగింపబడిన 
మార్గము గలిగియుండును. ధూళి, చాపము, విషము వీటితో కూడుకొని 
యుండును, 

మూ॥ రసవక్షాది వికృత మపక్రాన్న వివాంగమమ్; 

నిందిత [ప్రభవం తోయం ఉపకీణ జలాశయమ్॥ - 98 

(వతిపదార్దము : నిందిత |పభావండాకశ్ళోలమైన (ప్రదేశము నుండి పుట్టిన, 
తోయం జలము, రనవర్ణాది. వికృతం =రసము, ఆకృతి వికృతి చెంది 
యుండును, అప కాన్త వివాంగమమడావిడిచిన వతులు గలది, ఉపతీణ జలాశ 
యమ్ = తీణించుచున్న చేపలతో కూడినవి (నీటిలో నివసించు చేపలు మొ॥ 

తీణించిపో వును). ' 

తాత్స్రర్భూమయు : నిన్దితములైన (దుష్టములై న) క్రిమి కీటకాదులతో 
కూడిన జలము, మధురాది రనములను, '|వక్ళతి సిద్దమైన ఆకృతిని కోల్పో 
వును. నిటికొంగలు మొ॥ పకి. విశేషములు, దుష్టమైన ఆ జలము యొక్క, దరి 
దాపులకు కూడ వెళ్ళవు. ఆ నిన్టిత జలములతో కూడిన జలాశయము నందు 

నివసించుచున్న చేపలు, మొ॥ జలచరములు (క్రమముగా టీణించిపోవును. 

మూ! మడఠికా మూషికా వ్యాళ బహూత్ప్చాత (ప్రదూషితః ! 

'దేళోఒపభథ్యాన్న బహులః నష్ట ధర్మా మవహౌవధిః॥ -99 

(వతివదార్థిము ;  మతీకా మూపికా వ్యాళ బహూళత్వాత (పదూ 

పితః ఈగలు,ఎలుకలు, సర్పములు వీటిచెత ఎక్కువగా పర్పడిన ఉత్సాతముల 

చేత, మిక్కిలి దూపి.పబడిన, దేశః = దేశము, అప థ్యాన్న బహులః అపథ్యకర 
మైన అన్నము అధికముగ గలది, నష్ట ధరశ్ర మహౌెషధథిః = ధరశ్రము, దివ్య ఓమ. 

ధులు నళించి పోవునది. 

తౌత్స్ళర్భుము : ఈగలు, ఎలుకలు, సర్పములు మొ॥ వాటి చేత ఉత్చా 

తము లేర్పడుట వలన దూషితమైన దేశమునందు అపథ్యకరమైన అన్నము 
ఎక్కువగ ఉత్పన్నుమగును. మరియు, ధర్మము దివ్యములై న ఓషధులు గూడ ఆ 

దేశమునందు నశించి పోవును. 

మూ॥ కాలళ్ళ విపరీతోఒతి హీన లింగోయణథాయథమ్। 

పతే దువ్చరివోరత్వా దహితా యాత్తరోత్తరమ్॥ 100 

(వతివదార్థము : యథాయథమ్ = తగినట్లు (|కమముగ), కాలశ్చ = 
దూషితకాలమైశే, వివరీతః = విపరీతమైన లక్షణములు గలది, అతిహీనలింగః 
= అతిలక్షణములు; హీన లక్షణములు గలది; ఏతాని; ఉత్తరోత్తరమ్ == 

ఉత్తరో త్రరము; దుష్పరిహోరత్వాత్ == వదలి "పెట్టుటకు శక్యము కానందు వలన; 
అహితాయ = అహితము కొలకు; భవతి = అగుచున్నది. 

28 
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తాత్సృర్యూము ; ఉత్సాతాదులచే పుట్టిన దూషితమైన వాయువు చేశ 

కాలముకూడ దుష్టమగుచున్నది. ఎటులనగా శీతకాలమునందు ఎక్కువ వేడియు 
ఉప్ట్రకాలమునందు ఎకువ చల్ల దనమును కలిగి యుండును. మరియు ఒక 

బుతువునందు, మరియొక బుతువుయొక్ళ- లతణములు ఎక్కువగా నుండుట, 

అశు ఒకప్పుడు, హీనలక్షణములతో కూడి యుండుట ఏర్పడు చున్నది. ఈ 

విధముగా వాతాది దోషములు దేశము మరియు కాలము ఇవన్నియు తాము 
వికృతి చెందుటకు కారణములుగా పేర్కొనబడుచున్న వాటిని మింవచేయుట 

మిక్కిలి కష్టముగుటవలన 'వై నుదావారించిన వాతాదులు ఉ_త్తరో తరము అహిత 
కారులుగ మారుచున్న బి, 

మూ  పఏపామనియతం కరగి తస్కిన్కాలే నుదారుణ | 

కర్మ పంచ విధం తేపాం యోజ్యం తద్వ[ద సాయనమ్॥ -- 101 

కన్య తే దేవో వృ_తిశ్చ భేషజైః పుర్వముద్ద్భ తైః | 

(బహాశ్చిచర్యల దయాచానం నదాబార రతిః శమః॥ _ 102 | 

సద్దర్మః సత్య థా వూజా దేవర్షి ణాం జితాత్శ నామ్ | 

'దేళశానామ విపన్నానాం సాధూనాంచ నిషేవణమ్॥ = 108 

డైవ వ్యపాశ్రయం చేష్టం కర్మ జీవిత రకణమ్ | 

(నతివదార్దము : సుదారుణే=మిక్కిలి కఠినమైన; తసిగ్రిన్క్యా లే=అకాల 
మునందు; పపషాంహాపవీరికిి కర్ణ = పూర్వ జన్మమందు చెసిన కర్మ; అనియ 

తండానియతమై నది కాదో; తపాంవారికి; వంచవిధండార్ విధములై న; కరగ 

చికిత్స; యోజ్యం =సంధింపదగినది; తద్వత్ =అ్లు;రసాయనమ్ = రసాయనము 

గూడ; యోగ్యం =కూర్చుదగినది; పూర్వం = మొదలు; ఉద్ద్భృ తై ౩ ఉద్ధరింప 

బడిన; భేషజె $= జొవధములచేత; చేవావృ త్తిశ్చడాశరీర ర త ణమున్నూూ; 
శన్య'తే = (పశస్తముగా చెప్పబడుచున్నది; చవమరియు; బవ్మాచర్యము = 

(దివ్యాచర్యమును; దయా భూతదయ; 'దానమ్ ౫ దానము; సదాచారరతిః= 

సద్వ్భ_త్తము ననుష్టించుట; శమః = శాంతత; సద్దర్శః = సత్యధరశ్రిము; 

సత్క థాహఉ త్రమమైన కధలు వినుట; జితాత్మనామ్ ఇం [దియనిగహముక ల; 

దేవర్షి ణాం = దేవతలు, బుషులయొక్క; పూజ=పూజ చేయవలెను; అవిపన్నా 

నాం వికృతి చెందనటువంటి; చేశానాం = దేశమును; చ=మరియు; ధూసా 

నాొం= సాధువులను; నిషేవణం = 'నేవింపవలెను; డై వవ్యపాశయం = బలి 

హోమాది రూపమైన; చేష్టం కర్మ == చికిత్సను; జీవితరక్షణమ్ = జీవనము 

యొక్క రక్షణ కొరకు; కుర్యాత్ = చేయవలను. 

తాత్నృర్యూయు ; ఇట్టి మీక్కిలి గడ్డు కాలమునందు ఎవరికి పూర్వజనత్రి 

మందు చెసిన పుణ్య పాప రూపమై న కర్మ నిశ్చితము. ఎవరికి లేదో, వారికొరకు, 
వమన, విరేచన, ఆస్టాపన, అనువానన, శిరో విచేచనములనబడు అయిదు విధము 

లయిన చికిత్సలను చేయవలెను. మరియు రసాయనములను కూడ ఉపయోగించ 
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వలెను. వాయువు, జలము, దేశము, కాలము వికృతి చందుటచేత, అంతకు 

ముందే సంపాదించి జాగ త్త పకువబడిన, జొషధములతో శరీరమును పోషింప 
వలయును. మరియు అట్ట సమయమున, _బహ్ముచర్యము నవలంవించుట, భూత 

దయ, దానము, సద్ట్భృ_త్తము నోచరించుట, కార్యములయందు శాంత చిత్త 

తతో నుండుట, సత్యమైన ధర్మముతో నుండుట, ఉత్తమ కథలను వినుట, 

సంయములై న చేవ, బుషులయొక్క పూజలను చేయుట సె వాయ్యాదులతో 
దూషింవబడని చేశములతో, నజ్జను లను సేవింపవలయును. జీవితమును రతించు 

కొనుటకు, బలిహోమాది రూపములయిన దైవ వ్యపాాశయ రూసములగు 

చికిత్సలను ఆచరింపవ లను, 

కలిలేథి : ఉత్సాతములచేత దూషితమయిన జాహిరమయిన వాయువు, 

అభిమ్యందమును కలిగించును. వేగరహొతముగా నుండును. ఎక్కువగా వేడిగా 
గాని, ఎక్కువ చల్లగా గాని, నుడులు తిరుగు చుండును. భయంకరమయిన 

శబ్దమును కలిగి యుండును. పరుషముగా నుండును. బుతుధర్మములకు విపరీత 

ముగా నుండును. చాలా బలముగలిగి యుండును దిగ్వి శేషముచేత పరస్పరము, 
అడ్డగింప గలిగిన మార్గము గలిగినదై, ధూళి, చాపము వీటితో కూడుకొని 
యుండును. ఇది దుష్టవాత లక్షణము. జలము, ఉత్సాతాదులచేత దూపిపబడిన 

యెడల, ఆ నీటి యందలి రసము వర్ణము మొ॥ వాటికి వికృతి యేర్పడును, 

మరియు [కిమ్యాదులకు పుట్టుక స్థానమగుట వలన, దానిని నిందిత |పభవః అని 

చెప్పబడుచున్నది. మరియు “కుత్సితమైన దేశమునుండి పుట్టిన దగుటవలన కూడ 
నిందిత (ప్రభవః అని చెప్పబడుచున్నది. 

ఉత్సాతాదుల చేత దుష్టమయిన దేశము మజికాదుల వేత దూషింప 

బడుచున్నది. అఆదేశమునందు “వండిన ధాన్యాదులు మిక్కిలి అపథ్యములగు 

చున్నవి. 

కాలము దుష్టమైన యెడల, విరుద్దమైన లింగములను కలిగి అ నేక 

వ్యాధులకు మూలమగును. ఈ దుష్ట్రమెన వాతాదులు ఒకదాని 

కన్న ఒకటి అహితమగును. ఉత్తరో త్తరము తొలగించుటకు వీలుకానిదగుట 
వలన, ఇది ఎప్పటికిని తొలగించుటకు పీలుకానిది. కాని అదియును ఒకప్పుడు 

తొలగించుటకు సాధ్యమగును. ఎట్లనగా నీరు గృహాదులయందు పరిరషింపబడిన 

యెడల, ఉత్సాతముల నుండి రషింపవచ్చును. చానికంచుగూడ డేళాంతర గమ 

నముచేసిన యెడల,దూషితమైన చేశముయొక బారినుంచి రషింపబడవచ్చును. 
కానికాలము సర్వగతమగుట వలన దుష్టమెన కాలమునుండి తప్పించుకొనుట 

మిక్కిలి కష్ట సాధ్యము. మరియు ఏ ఏ మానవులు గడ్డు కాలమునందు పూర్వజన్మ 

మందు చేసినకర్శ, అనీయుత ఫలదాయియగుటవలన, వారు వమనాది రూప 

మైన పంచకర్మ చికిత్సను చేసికొనవలెను. నియత ఫలదాయియయిన కర్త 
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వలన, కొద్ది మందికి జొషధాది యుపాయములుకూడ వ్యర్థమగుచున్నవి. అందు 

వలన పూర్వుజన్న్మమందు చేసినకరత్హ, నియత, అనియత ఫలచాయి యగుటవలన, 
ఆకాలమునందు వారికి రసాయన చికిత్స చేయవలెను. మరియు ఉత్వాతములు 
వర్చడుటకు ముందే ఉద్దరింపబడి, రకింపబడిన జొవధములుకూడ ఉపయోగా 

ర్హృములు మరియు ఆ గడ్డు కాలమునందు, జీవితమును ర&ంచుటకు బలి, ఉప 

వోర, మణి, మం |తాది రూపమెన, దె వవ్యపాశయ రూవమై నక రను, బిహ్మా 

చర్యాదులను ఆచరించుట చాలా (ప్రశ స్తమై నది. 

శ్ పామనాడిషు కుర్వీత న్వంస్వంచాకాలి కేవ్వుపి — 104 

విధి తచ్చీలనంయస్మాచ్చీ తాడిద్వంద్య కారితమ్ 

బుతుచర్యాహి శీతోన్లవృష్టి, దో (పతి[కియా ___105 
అత ఏవర్తు చర్యాయాం హేమ న్తళిశిరే గమౌ॥ 

(వతివదార్థము : అకాలి కేష్వపిచ2న కాలము నంచేర్చడినవి కానవ్పటికిని, 
'పామన్నాదిషు హేమ న్హ శిశిరబుతువులతుందు, స్యంస్వం విధిం = తమతమ 
బుతుచర్యను, కుర్వీత=చేయవలెను, యస్మాత్ =ఎందువలన ననగ, తచ్చీలనం= 
ఆబుతు చర్య్యాభ్యానము, శీతాదిద్వంద్వకారితమ్ = శీత, ఉప, వర్షములయొక 

రెండువిధములయిన ఉపశాంతిని చేయుచున్నది, లేథాహి = అదియు క్షమే, 
బుతుచర్యా =ఆబుతుచర్య, శీతోస్టవృప్టి దోష పతి[కియా = శీతోన్ట వర్ష 
ములయొక్కా దోషమునకు (పతి కియ యగును, అతపఏవపహఅందువలననే, బుతు 
చర్యాయామ్ =బుతు చర్యలో, హేమంత శిశిరౌ=ాహేనుంత శిశిరములు, 
సమౌ = సమానములు. 

తాత్ఫ్ర్భుయు ; ఉత్వాతాదులచేత, డ్రేశాదులు దుష్టము లై నపుడు, 
బుతువులకుగూడ వికృతి యేర్చడును. వ_ర్రమానమునందు ఒకబుతువు జరుగు 
చుండగా, ఆ బుతువు తన ధర్మములను కలిగియు9డక, అన్యములై న హేమన్నన్హ 
శిశిరబుతువుల ధర్మములను కలిగి యుండును. అట్టి సంకట పరిస్థితిలో, పామ 
నాది బుతులక్షణములను బట్టి ఆబుతు చర్యనే అపుడు పాటింవ వలయును. 
ఎందుకనగ, వై పరిత్యము కారణముగ, వర్తమాన బుతువునందు, శితోప్షములు, 
వర్షము, ద్వంద్వముగ నేర్చడును. ఆశెంటికి [పత్మికియగ, ఆగన్తుకములై నః 
హేమన్తాది బుతువులయొక్క చర్యను అనుష్టించ వలెను. ఇట్లు ఆ బుతు 
చర్యను ఆచరించుట వలన, శీత్రోన్టవర్త దోషములకు (పుతి(కియ కాగలదు. 
కాన వైకారికములై న బుతువులయుక్క చాధలుపశమించును. అందువలననే 
బుతుచర్యలో ామన్త శిశిరములకు సమానత్వము చెప్పబడినది. 
పి, వ్యా. చరకము వి. 8-181 

మూ॥ సర్వ [పాణ భృశాం నిత్య మాయుర్యుక్తి మవేకశే 108 
చెవే పురువ కారేచ స్థితం వ్యాస్య బలాబలమ్ ॥ 
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(నతీవదార్థము : నర్వ (పాణభృతాం = సమస్త (ప్రాణుల యొక్క, 
ఆయుః = జీవితము, నిత్యం = పతిదినము, యు క్రిం=యు క్రిని; అపేకతే=అపే 
ఊంయచున్నది, అన్య = ఈ ఆయున్సు యొక్క, బలాబలమ్ = బలము, దుర్చల 
త్వము ఈ శెండు, దై వేాదై వమునందు; చ=ామరియు, పురుషకారేడాపు 
షకారము నందు, స్థితమ్ =ఉంచబడినది. | 

తాత్సర్శ్భంయు : సను _స్త (వాణుల యొక్క ఆయున్రాయము (పతిదిన 
మను యు క్రినపేకించి యుండును. ఈ ఆయుర్లాయము యొక్క బలాబలములు 
రెందును, ఇహాలోక కరగిను, పరలోక కర్మను ఆ|[శయించి యుండును, 
దైవము, పురుషకారము రెండును బలీయముగ నున్న యొడల, ఆయుర్చా 
యము గూడ బలీయముగ నుండును. చె శెండును దుర్చలములుగా నున్న 
యెడల, ఆయుర్లాయము గూడ బలహీనమగును, దై వము బలీయముగ నుండి 

పురువకారము .దుర్చుల్వమెన యెడల ఆయునాయము మధ్యమమగును, 

మూ॥ అన్యజన్నకృతం కర చెవం పౌరుష మెహికమ్-107 

విద్యా తే కర్మణి శేధా (్రేస్ట మఛ్యావ రత్వతః 

(వతివదార్థము : అన్యజ నక్భత ం=పూర్వజనగ్ణ మందు చేయబడిన, 

కరగ్ణడాకర్భ (పుణ్య పాపము ఏదయిన); చై వం=ాడై వమనియు, ఐహికమ్ =ఈ 
జస్మమందు చేసిన; కరగ్తిడాకరగ. పౌరుషమ్ =పౌరుషమనియు(పురుషకారము), 
చెప్పబడుచున్నది, 'లేకర్యణీ= ఆ కరగ్షిలు, | తేధా=మూడు విధములు, (చేష్ట 
మధ్య అవరత్వతః =(ేస్ట కరగి, మధ్యమ కర్మ, అవరకరగియని, తెలిసికొన 
వలయును. 

పూర్వజనగ్రము నందాచరించిన పు ణ్యపాపఠూపమైన అభ్యాసములు,దై వం 
అను పేరుతొ వ్యవహారింపబడుచున్నవి. ఈ జన్మమున నాచరించు పనులు, పౌరు 
వక అను పేరుతో పిలువబడుచున్న వి. ఈ కర్మలు మూడు విధములు. (1)శేవ్ష 
కరతి (2) మధ్యమ కర (8) అవర కరగి యనిపిలుచుచున్నారు. 

మూ॥ తయోరుచార యోర్యు కి -ర్షర్హ స్య నుసుఖన్యచ 108 

నియత స్యాయుపో పాతుర్విప రీతస్య చాపరా। 
మధ్యామధ్యశ్య మి(శన్య సంకీర్దా 

(వతివదార్థము 2 ఉదారయోః=శేషస్టములై న తయోః=దై వకరత్హల 
యొక్క, యుక్షిః=యు క్తి, నియతస్య=ానియత కాలమునకు; దీర్ణృన్య వదీర్హ 
మైన, సునుఖన్య=మ్క్కిలి సుఖముతో కూడిన, ఆయుపః జీవితమునకు, 
పాతుః = కారణము, తయోళ్చ=ఆ దైవ పురుష కర్మల యొక్క, మధ్యా 
మధ్యమమైవ, యు_క్తి.=యు క్రి, మధ్యస్య=-మధ్యి; ఆంయుష 8 = జీవితమునకు, 

హాతుః=కారణము, మి[శస్యతయోః = మి|శమములై న ఆ రెంటి యొక్క, 

సంకీర్ణ 'యుజక్షిః=సంకీర్ణమైన యుక్కిగా నుండును, 
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తాత్తృర్భుము : (శేష్టమైన చె వకర్య, (ేష్టమెన పౌరుష క రర్తలయొక్క- 

కూడిక, దీర్గ కాలిక మైన నుఖమయమైన జీవితమునకు కారణమగుమ, హీనమెన 

చైవ పురుషే కర్మల ర యొక్క యోగము స్వల్పకాలిక మెన, దుఃఖమయమైన 

జీవితమునకు కారణమిగును. మధ్యమృ్ములైన దై వ పురుష కర్మల యొక్క సం 

యోగము, మధ్యమ ఆయుర్హాయమునకు కారణమగును. వీటి యొక్క 

మిశమ యోగము, మి శిత జీవితమునకు కారణమగును. (మి శకర్శ ఒక్కవెపు 

(పబలమైనదిగ, రెండవ వైపు మధ్యమమెనదిగ లేక అవరమెైనదిగ నగును.) 

మూ॥ శృణు చొాపరం -109 

దెవం పురుషకారేణ దుర్భలం వ్యుపవాన్య తే; 

తథా దైవేన బలినా పౌరుషం కర్మ దుర్భలమ్-110 

(వతివదార్థ ము : ఆపకంచశ్ళ ణు= మరియునూ వినుము, పురుషకా రేణ=ా 
పురుషకారము చేత; దుర్చలం = బలహీనమైన; దై వం = చై వకర్ణ; ఉపవా 
న్య'తే = కొట్టబడుచున్నది, తధా=ాఆఅశ్లే; బలినాబె దై చేనడాబలీయమై న దై_వకర్శ్మల 

చేత, దుర్భలం పౌరువ కర్మ =బలహీనమైన “పౌరుష కర్మ, , ఉపహన్య లే = 
కొట్టబడుచున్నది, 

తాత్సృర్భుము : పూర్వజన్మమునందు చేసిన కర్ణులు దుర్భలములుగా 
నుండి, వర్తమానమునందు చేసిన కర్మలు బలియముళై న యెడల, దుర్చలము 
లైన దై వకర్ణ్మలు నశించి పోవును, దై వకర్మలు బకీయములై న, పురుష కార 

ములు దుర్చలముల్రై నశించిపోవును. కాన చైవ పురుష కారములు శెండునూ, 
సమానస్థాయిలో నుండి, చేసిన కరగి ఫలము అకుంఠిత మై" సర్వార్ధ సిద్దిదాయక 

ముగ నగును. ఇది దీర్హ జీవితమునకు, ఆరోగ్యమునకు తోడ్పడును. 

మూ॥ ద్యుష్ద్వా తదేక మన్యంశే నియతం మానమాయుష 8 ॥ 

(వతివదార్హము : పక=కొంతమందితతో బలీయమైన ఆదై_వ కర్మను; 
దృష్ట్వాచచూచి; ఆయుషః = జీవితము యొక్క; మానంచపరిమాణము; 

నియతమ్ వనిశ్చయమై నదిగా; మన్యంతే = తలచుచున్నారు. 

తౌత్సర్యుము : ఆ బలీయమైన చై వకర్శను చూచి కొందరు జీవితము 
యొక్క నిడివి, నిశృయమై నట్టుగా తలచుచున్నారు. 

మూ॥ కర్మకించిత్వ్వచిళ్కాలే విపాకే నియతం మహత్ - 111 
కించిచ్చ కాల నియతం (వత్యయైః (వతిబోధ్యతే | 

తు 

(వతివదార్థము : కించిత్ =కొంచెమై న; మహాత = గొప్పదై న; కరి == 
కోర్ళ; క్వచిత్కాలే = ఒకానొక సమయమునందు; విపా"కేడాపరీణామమునందు; 
నియతమ్ డనియతమై నది (ఈ కార్యము ఈ సమయములో _ తప్పక ఫలము 
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నిచ్చును అనునది నియతము); చామరియు; కించిత్ కరగా=స్వల్పమై న కర్ణ; 
కాలనియతం= పరిణామ కాలములో, అనియతమై నందున; (పత్యయెః = (పత్య 

తాది కారణములతో; (పతి బోధ్య తే= తెలియబడుచున్నది. 

తొత్సర్శ్ళంయ : మవాత్తరమైన కర్మ వరిపాకము ఒకానొక సమయము 

నందు, తప్పక ఫలము నిచ్చును. ఈ విధమైన కర్మ వరిపాకమునె నియతమని 
చెప్పుదురు. స్వల్పమైన కర్తల నాచరించినపుడు దాని. ఫలము గూడ స్వల్ప 

మైనదిగ నుండి అనియతమైనదగును. కర్మ వరిపాకములో ఫలము స్వల్బమైన 
దగునను జ్ఞానము (ప్రమాణాదులచే (గహించవచ్చునే కాని ఇతర సాధన సామ 
[(గితో నది యలవి కాదు. దీనిని బట్టి మృత్యువుగూడ నియత, అనియత భేద 

ములచే 'నేర్పుడునని (గ్రహింపవలెను. 

మూ॥ ఏవంచద్వి విధో మృత్యుః కాలా కాల విభేదత8 - 112 

ఉపదిష్ట _న్తతశ్చెష హితాహిత విధిక్రమః | 

(వతివడౌర్థము : ఏవం=ాఇట్లు; చడామరియు; కాలాశకాల విభేదతః= 

కాలము, అకాలము అను భేదముల వలన; మృత్యుః మృత్యువు; _ ద్వివిధః = 

రెండు విధములు; తతః=అందువలన; ఏషః = ఈ మృత్యువు; హితాహిత విధి 

(కమః = హితము, అహితము అను శాస్త్ర [కమము; ఉపదిష్టః చెప్పబడినది. 

తాతృర్భ్యుము : కాలమృతుువు, అకాల మృత్యువు అను భీదములతో 

మృత్యువు శెండు విధములుగా నున్నది. అందుకొర కే ఈ మృత్యువు, హితము 

అహితము అని ఆయుక్వేమునందు చెప్పబడినది. మృత్యువు నియతకాలిక మై నది 

అని చెప్పిన యొడల ఆయుర్వేదము నందలి ఉపచెశము వ్యర్గమగును. అండు 

కొరకే మృత్యువునకు కాలము నిర్జిష్టముగా నిశ్చయముగావెప్పకపో వుటచేతనే, 

ఆయు క్వేదమునందు హితాహితములను. గూర్చి ఉవదెశింపబడినది. ఇట్లు చెప్పుట 

కూడ సరియెనది కాదు. ఎందుకనగా మానవుల యొక్క ఆయుర్వాయము 

యు క్రి నపేతీంచి యున్నది. 

ళోళిలేఖ : విపరీత బుతువులయందు, ఉత్వాతముల వలన ఏర్పడిన 

పేమంశతాది బుతువులయొక్క [పవృ ్తిని బట్ట, ౪ బుతువులయందు పామం 

తాది బుతువుల యందు చెప్పబడిన విధిని అనుష్టించవలెను. ఇట్లు చేసిననే శీత, 

ఉప్ప, వర్ష బుతువుల యొక్క ద్వంద్వమైన ఉపతాపము పురుషునికి చేయు 

చున్నది. ఎట్లనగా, “జ్యేష్ట, ఆషాఢ మాసములయందు, (గవశ్రి బుతువు నందు 

'పామంతాది బుతునుల యొక్క లతణములు చూడబడుచున్నవి. అందువలన 

ఆగంతుకముగా వచ్చిన, హేమంతాది బుతువుల యొక్క చర్యను సేవింపవలెను, 

ఈ పామంళాది బుతు చర్యకూడ ఇష్టము వచ్చినట్లుగా చేయకూడదు. శీతాది 

ధోవషములయొక్క- (పతీకారార్థ మె చేయవలెను, ఇట్లు చెప్పుట చేత, ఏ 

మానమునందు శీళాదుల యొక్క బాధ యేర్భడునో, ఆ బుతువునందె ఆవిధిని 
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అనుష్టింపవలెను, ఈ బుతుచర్య, మాసమును మాత్రమే అధికరించి చెప్పినది 

కాదు. శీతాది దోష (పతీకారను కొరశే బుతుచర్య చెప్పబడినది. ఇట్టు 

చెప్పుట వలన, నరియైన ఉవవ త్తి యేర్చుడును. ఎటులనగా హేమంత శిశిరముల 
యందు శీత దోవ సొద్భు శ్యము వలన, విధి కూడ నమానముగ చెప్పబడినది, 
శరీర ధారులై న మానవులయొక్క దె వపురుషకారములతో కూడిన ఆయుర్దా 
యము, యుక్తి నసెమీంచియున్నది. దైవము, పురువకారము శెండును 
బలీయములై న ఆయుర్రాయము కూడ దీర్హ కాలికమై యుండును. ఆ కెండును 
దుర్చలములై న, ఆయుర్దాయము కూడ, బలములేనిదిగా యుండును. ఈ దై వ 
పురువ కారములు, (శేస్ట మధ్య; అవర విభాగము చేత మూడు విధములు. ఈ 

దైవ పురుషకారములు రెండును మిక్కిలి (శేషములై న నియతశకాలికమై న 
దర్భ మైన ఆయురాయమునకు కారణమగును. అవి రెండును హీనములై న 
రెండవదియెన యు క్తి దానికి విపరీతమైన ఆయుర్షాయమునకు కారణమగును. 
ఆ రెంటి యక్క మధ్యమమైన యుక్తి, మధ్య మాయుర్దాయమునకు కారణము. 

రెంటియొక్కా 'నంకీర్ణమైని యుక్తి అనగా ఒక కరగ్ణికు బలవ_త్త్వము, మరి 
యొక కర్రకు మధ్యత్వము, అబలత్వము ఏర్పడిన యెడల, లక్షణ సంకరము 

అతో కూడిన, ఆయున్దాయమునకు కారణము. ఎటులనగా చానాది కర్మలచేత 
బలీయమైన పురువకారము బలములేని దై వక్రర్మను నశింప జేయుచున్నది. 
అన్లే దై_వక్షర్ణ కూడా, కొద్దిమంది దై వకర్మ బలీయమై నదని తలచి ఆయుర్లా 
యము నియత (వమాణము కలదని, తలచుచున్నారు. ఎటులనగా ఉపాయ 

ములు గలదై నప్పటికిని, బలీయమైన దై వకరగిచేత, పురుషుని యొక్క ఆయు 
వాయయము నళింపచెయబడుచున్నది. ఇది లోకమునందు (వత్యతముగా చూడ 
బడుచున్నది. అందువలన ఈ దైవ కర్ణ రెండు విధములుగా విభజించబడినది. 

దె వ పురముషకారములు (ోవ్టమై నయెడల, నియత ఫలమును; అల్బత్వములైన 

అనియత ఫలములను ఇచ్చును. ఇట్లు కర్మకు నియతానియత ఫలరూవములకు 

వైవిధ్యము చెప్పుట వలన, కాలాకాల భేదముతో మృత్వువునకు కూడ రెండు 
విధములు చెప్పబడినది. అనియత ఫలదాయి అయిన కర్యచేత, మృత్యువు 
అకాలము నందు సంభవించునని ఉపదేశించబడినది. నియత ఫలముచేత కాలజ 

మృత్యువు కల్లును. ఇందువలన, ఆయుర్వేదమునందు మృత్యువునకు  శెండు 

కారణములు చెప్పుట వలన హితాహితవిధి కూడా ఉపదేశించబడినది. మృత్యువు 

నకు నియత ఫలకర్మజత్వము చెప్పిన యెడల, ఆయు ర్వేదోప దేశములు వ్యర్థము 
లగును. అనియత  ఫలముయొుక్కా ఉత త్తి, రక్షణార్థము, హిళాహిత జ్ఞాన: 

పాతుత్వ ముతో ఆయుర్వేద ఉపదేశములు సరిపోవుచున్నవి. 

మూ! ఏకోత్తరం మృత్యుళతం (బ్రువతే వేద వాదినః। 
త_తై)కః కాలసంయు కః "ఛేషూస్వా గ న్లవః న్హ్ర్రైతాః॥ 

శ్యేనాదీ నాచ యోగేన (ఖాత్ళవ్యస్య తథాచతెః।'.. 
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దీర్హ (శ్రవనసో మాడ్ర్యెర్విహితశ్చాత్శనో వధః। 
ఆయుష్కామక్య త్యత్చా ప్తి స్తథేష్ట్యా మిత్ర వినయా 
సర్యస్మా చేవ చాత్మానం గోపాయే దీద్భిశీ స్మృతిః॥ 

ప్రతిపదార్థము : వేదవాదినః=ాఅథర్వ 'వేదవిదులు, ఏకో_త్తరం మృత్యు 
ళతంచఊనూటొక్కమృత్యువును, [బువతే = చెప్పుచున్నారు, త|తడావాటిలో, 
ఏకఃచాజఒక మృత్యువు, కాల సంయు కః కాలముతో కూడినది, విశేషూః=ా 

మిగిలినవి, ఆగ నృ వః =  ఆగన్తువులుగా, స్మృతాః = తలచబడిన= 

తథాచడామరియును అశ్లై, శ్యేనాజిరాది యా గన = శ్యేనాజిరాది యాగము 
చేత, (భాతృవ్యస్య = తోడబుట్టినవాని కొడుకుయొక్క (పగచాడు, పినతం డి), 
వధః మరణము, ఉక్తః హచెపృ్పబడనది, దై రశవన నామా ద్యెః= దై ర్హ్య 

(శవససామాదులచేత, ఆత్మనః = తనయొక్క, వధః౫మరణము, విహితః= 
చెప్పబడినది, తధా=ాఆశే, అయుబహ్కామన్య --ఆ ము వును కోరు వానికి, ఇఫ్ట్యా 

మి్యతవిందయా = =మి|తవిందయను సెరుగల యాగము చేత, తత్వాప్విః= 
ఆయువును పొందుట, ఉకృః = చెప్పబడినది, సర్వుసాగ్ర దవ = చ అన్నిటి కంజు 

గూడ, ఆత్మానం = తనను, గోపాయేత్ = రతీంచు కొనవలెను, ఈద్భశీ= 
ఇట్టది, సృ్మతిః=న్మ్భ కి, భవతి=అగుచున్న ది. 

తాత్స్రర్భంయము : అధర్వువేద విదులు, నూట౭క్ళ- మృత్యువును 
చెప్పుచున్నారు. వాటిలో ఒక మృత్యువు, కాలమృత్యువుగా "పేర్కొనబడినది. 

మిగిలిన నూరు మరణములు, ఆగను మరణములుగా తెలుసుకొన వలయును, 
ఆశే మరియును ఖ్యనాజిరాది యాగముచేత తోడబుట్టిన వాని కొడుకుయొక్క 
మరణము చెప్పబడినది. _దెర్హ్య_శవససామాదుల చేత, తనయొక్క మరణము 
చెప్పబడినది. మి(తవిందయను ఇష్టిచేత అధికాయుర్హాయమును పొందవచ్చు 
ననియు కలదు. వీటన్నిటి కంచు మిక్కిలి [పథాన మైనది, తననుతాను మొదట 
ర&్ంచుకొనవలంును. ఇట్టిదియే నృష్టతియగుచున్నది. ఇది నిత్యము అను 
ఘ్టించ దగినది. వీటన్నింటిని పురస్కరించుకొని మృత్యువు, కాలికమనియు, 
అకాలిక మనియు చెప్పు యు క్రి సమంజసమై నదిగ తల చవలయును, 

కోళిలేఖ : అకు మరియును అధర్వ . వేదవిదులు, మరణములు నూటొక్కటి 
యని చెప్పుచున్నారు. ఆ నూటజఒక్క మరణములలో ఒక మరణము (బహి 
నిర్మితమైనది. తక్కిన నూగు ఆగను మరణములు, ఆ నూరు మరణముల చేత, 
'వేదవిదులు ఆయున్తాయమునకు వృద్దితయనములు సంభనించునని చెప్పిరి. మరి 
యును అక్ష శ్యనాది యాగము చేత, శ[తువెన (భాతృవ్యముయొక్క 
మరణము వీధించబడినది. దిర్ల రు శవససోమ యాగముచేత, తనవధ విధించ బడి 
నది. ఆయుర్ణాయమును కీర పురుషునికి, మి|త్రవిన్ల యను ఇష్టిచేత ఆయుర్హా 
యము ెరుగునని వేద విదులు వ'క్కాణించిరి. తుదకు . . ఎల్లప్పుడు మానవుడు 
తనను తానూ రతీంచుకొన వలయును. ఇదియే వారికి స్మృతి వాక్యము, ,ఉవాయ 
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ములచేత ఆయుర్దాయము రతీంపవ బడదు అని చెప్పినయెడల, చి నుదావారిం 

చిన ఉపాయములన్నియు వమ్మాగును. 
శ 

మూ॥। తళా మరణ ముద్దిష్టం సౌగళానాంచ చతుర్విధమ్ 116 

విషమా పరివోశేణ జూయశే నియతాయుష మ్॥ 

(ధువం రోగత్వ మన్యేషా మృత్యుగేవత్వపర్వణి 117 
అకాంజే శ(న్రఘాశా ద్యెః పత కో మృత్వుర న్యథా | 

ఉద్భాంత చండి మాతంగ తురంగాది సమాగమమ్ - 118 

అరాతి దుష్ట వాయ్వాది సావాసాహిత భోజనమ్! 

వర్ణయేదితి నబూయు ర్మునయో దవ్యచకువః॥ -- 110 
దైవ వ్యపా(శయాదీంళ్చ రసాయవవిధింనధా।! 

నవాశేఒపి యథాకామ మాయుషః స్థితి మావ్నుయుః॥ -- 180 

అహి సింవా గజాదిభ్యో విదుషాం నభయ:భ వేడ్ | 
మిథ్యా (పాకార దుర్గాణి మి థ్య్యామారణ రవణమ్॥ - 121 

ఆయుష్కామన్య మిశ్ర్యైవ పర దారాది వర్షనమ్: 

మన్త ౦) దేవతయావూతా నాచతీరన్ మవోవాయః॥ - 122 
విషసు ప్త (ప్రబుద్దాన్తా భావాభావే తదాయుషః। 

(వతివదార్థము : తథా = ఆశ; సౌగతానాం = బౌద్ద దర్శనముల 
యందున్న సిద్దానములు శెలిసిన వారిచేత, చతుర్విధంచనాలుగు విధములుగా; 
మరణము =మరణము; ఉద్దిష్టమ్ = చెప్పబడినది; నియతాయుషామ్ నిశ్చితమైన 

ఆయురాయముగల పురుషులకు; విషమా పరిహారేణ = విషమములై న ఆహార 

వివారాదులను తొలగించుటకు సాధ్యపడకపోవుట చేత; [(ధువం = తప్పక; 

రోగిత్వండారోగి ధర్యిము; జాయతే == కలుగుచున్నది, అన్యేషాం = అనియత 
మైన ఆయురాయము గలవారఅకు ; అపర్వణి=అకాలమునందు; మృత్యురేవ= 
మరణమే; జాయే = కలుగుచున్నది; అన్యథా = అట్లు కాని యడల; 

అకాండె=-అకాలమునందు, కళ స్త్రృఘాతా దై $ః = బాకుపోట్టచేత;|పత్యకవవడా 

(పత్యతముగనే, మృత్యుః మర ణము; దృష్టః = చూడ బడినది. ఉ[ద్భాంతచన్ల 

మాతంగడాతిరుగుపడిన మిక్కిలి కోపముగల యేనుగుతో; తురంగాది = గుజ్జము 
మొ॥ జంతువులతో; నమాగమమ్ =ఢకొను టను(కలియుట); అరాతిడాశ[తు 
వుతో; దుష్టవాయ్యాది =దూషీత వాయువు మొ॥ వాటితో; సాహన=సావా 
నముతో కూడిన పనులను; అహిత భో జనమ్ =అపథ్యభో జనమును, వర్ణ యేదితి = 

వదలి "పెట్ట వలయునని; దివ్యచకువః =దివ్యజ్ఞూనులై న; మునయః = మునులు; 

న్యబూయుః = చెప్పలెదు. తే౬పి= ఆ మునులు కూడ, దై వవ్యపా[ళయాదీన్ = 

_దెవ వ్యపా శ యము మొ॥ చికిత్సలను; చవామరియుు రసాయన విధిం=రసొ 

యన చికిత్సా పద్దతిని; అవలంబ్య = అవలంబించి; యథాకామం ఇయ థేచ్చగా; 

ఆయుషు! ఆయుర్దాయము యొక్క; స్థీతించవ్యవస్థను; నా ప్లుయఃవబొంద 

లేదు, అహి -నసర్బముల చేత; సింహా జా సింహముల చేత; గజాదిభోన్థిః దవనుగు 
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'ము॥ [కూర జంతువుల చేత; విదుపూం=పండితులకు; భయం = భయము, నభ 

వేక్ = కలుగదు, పాశార దున్గాణిడా[పాకారములు, దుర్గములు; మిథ్యా = 

వ్యర్థము, మారణ రక్షణము = శ[తువుల చేత చేయబడు మారణ (పయోగముల 

నుండి రక్షణాయునుూ; మిథ్యా వ్యర్థము, ఆయుపూూూ-మన్య = ఆయుమ్కామునికి; 

పర చారాది వర్ణనమడాపరదారాది వర్ణనము గూడ; మిశై రవ = వ్యర్ణ మే; 

భవేత్ =అగును, మృన్త) చేవతయా = మన్ని, అధిష్టాన దేవత చేత; మవో 
పాయః = వానుకి మొ॥ మహో సర్పములు; ఆహూళా సృంత8ః= పిలువబడినవై ; 

విష సుప్త |వబుద్దన్య = విషము చేత మూర్చితుడై న, మ_న్హిదేవత చేత |ప్రబు 
ద్గుడెన పురుమనికి సంబంధించిన; తచాయువః=జఆ ఆయ్సురాయము యొక్క, 

భాచాభావా == భావము, అభావములు; నా చతీరన్ చెప్పలేదు. 

తాల్న్రర్యూమయు : 'బెద్దులు గూడ మరణము నాల్లు విధములని చెప్పిరి. 

నిశ్చితమైన ఆయుర్దాయము గలవారు కూడ విషమములైన ఆహోరాదుల చేత 
నిశ్చయముగ వ్యాధి గస్తులగుదురు. విషమములై న ఆవోరవిహారాదులను విడిచి 
"పెట్టిన వారు గూడ అకాలము నందు మృత్యువు వాత బడుచున్నారు. అట్లు 

కాని పక్షమున, అకాలము నందు బాకుపోట్లతో, (వత్యతముగ మరణమును 
చూచుచున్నాము. మరియు (పచండమై పరుగులు తీయుచున్న మదగజము 
లతో అశ్వములతో ఢీకొని కొందరు అక్కాడికక్యాజే మరణించుచున్నారు. వీటి 

వలన మరణము నిక్చితమెనదని చెప్పుటకు వీలుకాదు. మరియు దివ్యజ్ఞానులై న 

మునులు గూడ, శ తువులను, దూషిత వాయువును, సాహాస కార్యములను, 

అహిత భోజనమును వదలి చెట్టవలయునని చెప్ప లేదు. వారు హిొతాహితము 

లను వేర్వేరుగ నుపడేశించి వాటి వఅన కలుగు నుఖదుఃఖములను చెప్పిరే కాని 
విడువవలయునని ఎచ్చటను ఆరేశింపలేదు. _ఎందుకనగ సంయమిత్వముతో ' 
కూడిన మునులు గూడ దైవ వ్యపా శయ చికిత్సలను రసాయన విధులను 

పాటించుచూ, న్వచ్చంద మరణమును గలిగియుండ లేదు. ఎందుకనగ ఆయుర్దా 
యము యొక్క కాలము నిశ్చిత మెనది కాదు. (చికిత్స మూడు విధములు 

.దెవ వ్యపా[శయము, యుక్తి వ్యపాళయము, నత్వావజయము అని) అకాల 

మరణమనునది లేని యొడల, విద్వాంనులు నసర్పముల వలన సింహముల వలన 

ఏనుగు మొ॥ దుష్ట జంతువుల వలన, ఏర్పడు (పమాదము గురించి భయవడనవ 

సరము లేదు. శ[తువులశారి నుండి తమ్ము తాము రషించుకొనుటకు, చక్రవర్తులు 
కోట్లాది ధనము వెచ్చించి దుర్గములు, |పాకారములు, అగడ్తలను నిర్మా 
ణము చేయనవసరము లేదు. ఇదంతయు వ్యర్గమగును. ళ్యతునాశము కొరకు, 
మారణ (పయో గములు అబద్దము)లగును, ఆయుర్దాయమును పెంపొందించు 

కొనగోరు వాడు పరదారాది గమనమును, విడిచిఇెట్టుటయు వమ్ము కాగలదు. 
ఈ విషయములో (చ. నూ. అ. 25-40) చరకము నందు కూడ, (ప్రస్తావన 
కలదు. అశ్లే వాసుకి మొ॥ దేవతా సర్పములు, విషము చేత మూర్చితుడై 
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మ_న్త్రము చేత మేల్కొల్పబడిన పురుషునికి నంబంధించిన ఆయున్రాయము 
యొక్క భావాభావములను గురించి ఇనుమంతయు చెప్పలేదు. కావున మరణ 
మునకు నిశ్చితమైన కాలములేదు. సమస్త భావముల కూడ ఎచటను కానరాదు, 

లోలిలోఖ : బౌద్దదర్శనమునందున్న సిద్దాంతములను బాగుగా తెలిసిన పం 
డితులతో మరణము నాల్లు విధములని చెప్పబడినది. నిర్షీతమైన ఆయుర్దాయము 
గల పురుషులకు కూడ విషమ ఆవోర విపోరముల చేత తప్పక రోగములు 

సంభవించుచున్నవి. ఇతరులకు అనగా నిర్ణ తము గాని ఆయుర్దాయము గల 

వారలకు వివమమైన ఆవోర విహారములను వదలి పెట్టక పోయినయెు డల అకాల 

మరణము సంభవించును, అకాలమనందు కతి పోట్ల చేత (పత్యక్షముగనే మర 

ణము సంభవించుచున్నది*. రసాయన విధిచేత మునులు మరియు మత్తమాతం 
గాదులను ఎదుర్కొనుట విడిచి పెట్టుట చేతను, దై న వ్యపాళశయాది చికిత్స 
లను సేవించుట చేతను, న్వచ్చంద మరణమును పొందలేకపోయిరి. అకాల 
మరణము లేని యెడల విషపూరితము లైన మహో సర్పముల నుండి వండితులు 

ఖీతి చెందవలసిన యవసరము లేదు. శత్రువుల బారి నుండి మహారాజులు, ఆత్మ 

రథణార్థము _పాకార దుర్గాదులను వర్పరచుకొనుట కూడ నిరర్ధక మేయగును. 
అన్తే గొప్ప వాసుక్యాది సర్పములు విషము చేత మూర్చ చెందిన మం|త్రము 
చేత మేల్కొల్పబడిన పురుషుల యందు ఉన్నటువంటి విషమును మం త దేవతల 
ఆహ్వానింపబడిన వై నవ్పటికిని, పురుబూయుర్హాయము మయుక్క భావా భావములను 

చెప్ప లేకపోయినవి, 

మూ సన్యాసరోహిణీ కా దిగ సన నవాసాభవేత్ - 123 

ఉపెకయాన మరణం జీవిశాం చా చికితృ్సయా 
(ఎతివదార్జము : సన్యాస రోహిణి కాది (గస్తస్య = సన్యాసము, రోహిణీ 

మొ॥ రోగములతో పీడింపబడిన మానవునికి, ఉపేకయాడాజాగు చేయుట చేత, 
సహాసా= వెంటనే, మరణం ==మరణము గాని, అథవా అట్టు కాని పక్షమున, 
చికిత్సయా చికిత్స చేయుటచేత,  సహసావవెంటనే, జీవితం = జీవనము, 
నభవతి= ఉండదు. 

తాత్సర్భంయు : సన్యాసము, రోహిణీ మొ॥ వ్యాధులచే పీడితుడై నవానికి 
చికిత్స చేయక జాగు చేసిన యెడల, వెంటనే మరణము సంభవించును. అట్టి 
వానికి చికిత్స చేయుట చేత కూడ వెంటనే ఆరోగ్యము కల్లదు. 

మూ॥ (ప్రత్యహం నృసవా [సస్యయుర్ధేఒన్యోన్య మభిఘ్నత:ః _ 124 

సాధు వృత్రన్య చాతుల్యా నభ వే చాయుషక్టికి; 

(వతివదార్భియు : [వత్యావాం=ా[పతిదినమును, యుడ్లే=-యుద్ధమునందు, 
అనో్యోన్యమభిఘ్న తః = ఒకడు రెండవ వానిని చంపుట వలన, నృసవ్శాస == వేల 
మంది పురుషులకు, చ = మరియు, సాధువృత్తన్య =మంచిఆచరణ కల్గిన వానికి, 

ఆయుషు; స్టితిః= ఆయుర్లాయము యొక స్థితి, అతుల్య్యా = సమానమైనకి 

కాకుండా, నభవేత్ దఉంఢ కూడదు, 
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తొత్స్రర్య్భము ; న (పతి దినమును యుద్దమునందు ఒకరినొకరు చంపుట వలన 

వేలకొద్ది వ్యక్తులు మరణించుచున్నారు. క ని మంచి నడవడిక కలవారి యొక్క 

అయుర్హాయము సె వారితో అస సమాన మైనదిగాఉండకూడదు. కానిఅసమానము 

గనె ఉన్నది. 

మూ॥ నాయు థై ర్బ్విశమిం| దాద్యా నావ ధ్యెః రారమశ్వినా -145 

ఉవ[కమే రన్న భవే దకాల మరణమ్ యది 

(వతివదార్థము ; యది అకాల మరణం నభవేత్ == కాలము కాని కాలము 

నందు మరణము నంభవింపక పోయినట్లయి తే, ఇం (దాద్యాః ఇం చాదిదెవతలు, 

ద్విశం == శ తువును,ఆయుధై 8 = ఆయుధములతో ,నవధేరన్ == చంపరు, అళ్వి 
నౌ = అశ్వినీ దెవతలు, ఆర్హం హరోగినిగురించి, జొష ధ్ర 8 = జొషధములచేత, నజప 

[5 మెరన్ చికిత్సలు చేయరు. 

తాత్సర్భంయు ; అకాల మరణములు సంభవింపక బోయిన యడల, 

ఇం|దాది దేవతలు, శ తువులను ఆయుధములతో చంపరు. జొవధములతో 

అశ్వినీ దేవతలు రోగ పీడితులకు చికిత్సలు చేయరు, 

మూ॥ ఘటావామానము వక్వానాం పాలనా పరిపాలనై 8 - 126 

చిరాల్ప కాల వర్తిత్వం చితస్థానాంచ దృళ్యతే 

(వతివదార్పము ; ఆమపక్వానాం వపచ్చివిగా నున్న కాల్చ నటువంటి, 

ఘటానాండకుండలను, పాలనాపరిపాలనై 8 = పరిపాలించుట చేత (రతించుట 

చేత), చిఠాల్ప కాల వ ర్రిశ్వండాకొద్దికాలము, ఎకు్కు-వకాలము ఉండుటను, 

ద్భ శ్యతె = = చూడబడుచున్న ది. 

తాత్ఫ్సర్భంయు : : అపక్వము కాని కుండకూడ రవీంచుట వలన కోంత 

కాలముమనును, మరియు మంచిగా పక్వ్టము చేయబడిన కుండ కూడ జా గత్తగా 
రతీంపక పోయిన యొడల, స్వల్పకాలములో పగిలిపో వును. ఇస్తు పటము 

నందున్నకుండ కూడ రక్షించుట చేత, కొంతకాలము ఉండును. అదియే 
రతీంవనియుడల, వంటనే పగిలిపోవును. 

మూ॥ ఇత్యత్యంత (పసిర్టైఒపి సిద్దె సర్వాగమైరపి - 127 

దృష్షేఒప్య కాల మరే “విచికిజ్సేక్ కథం బుధః 

(వతివదార్థము. : ఇత్యత్యంత పసిద్ధెఒపి=ఈ (ప్రకారము మిక్కిలి (పసి 
ద్దముగా యున్నప్పటికి గూడ; సర్వాగమైరపి సిద్దై = మా సర్వశాస్త్ర) ములతో సిద్దాం 

తము చేయబడిన దై నప్పటికి కూడ, బుధః=పండితుడు; అకాల మరే 
దృ ప్రే౭పి=అకాల మరణము చూడబడిన దై నప్పటికిని, విచికిత్సేత్ = సందేహ 
పడుచున్నాడు. 

తాత్సృర్భాము: ఇట్లు అన్ని శ్మాస్ర్రములచేత, సిద్దాంతముచేయబడి మిక్కిలి 
సు పసిద్దమైనప్పటికి కూడ, అకాల మరణము విషయములో పండితుడు ఎందుకు 



446 అష్టాంగ సం [గహ వ్యాఖ్యానము 

సం'దేహించుచున్నాడు? కాన అకాల మరణమునుగూర్చి ఎవ్వరును సంచహించ 

నవసరము లేదు. 

మూ॥ గుణవత్ భిషగాదీనాం నంఖథ వే సంభ వేతుయః -128 

మృత్యుం తం కాలజం [పాను రిశరం తద్వి్రపర్య యే 

(వతివదార్థము : గుణవత్ పదునారు గుణములతో కూడిన; ఖివగాదీ 

నామ్ = భిషక (ద్రవ్యాణి ఉపస్యాతా, రోగుల యొక్క; సంభ వే ఉన్నప్పటికిని; 

౦రుః=వ మరణము; సంభవేత్తు=ా సంభవించునో; తం మృత్ఫుం=ఆ మృత్యు 

వును, కాలజం= కాలము వలన సంభవించిన మరణమని; (పాహుః=చెప్పిరి, తద్వి 

పర్య యేవదీనికి భిన్నమైన వాటి విషయములో, ఇతరం=అకాలమరణమని; 
(పాహుః డా చెప్పిరి. 

తాత్సర్భుము : 16 గుణములయొక్క సంపదతో సమృద్దమైన వై డ్యుడు 
చికిత్స చేయునపుడు యే మరణము చాపురించునో ఆ మరణమును కాలమరణ 
మని చెప్పుచున్నారు. (భిషక్, [దవ్యాణి, ఉపస్థాతా, రోగి ఈ నాల్షింటికి పాద 
చతుష్టయ మని పేరు. ఇందులో ఒక్కొక్క పాదమునకు 4 గుణములు, ఢీ 
పాదములకు 16 గుణములని భావము.) కాల మరణమునకు విరుద్దమైన వన్నియు 

అకాల మరణములని గుర్తించ వలయును. 

లోళిలోఖ : అనే సన్యాసము, రోహిణీ మొ॥ వ్యాధులచేత పీడితులై న 
వారికి వైద్యుడు జాగు చేయుట చేత, వెంటనే మరణము సంభవించదు. మరియు 

చికిత్స చేత వెంటనే ఆరోగ్యము సంభవించదు. యుద్ధములలో (ప్రతి దినము 
ఒకరితో నొకరుతలపడిమరణించుట ,మరియుమంచినడవడిక గల వారుమరణించుట, 
రెండునుసమానములే, వై నుదావారించిన శెంటిలో ఆయుర్యాయముయొక్క స్థికి 
ఒకటిగా నేయుండును ఇవి రెండును సమానములుకావు. ఎరదుకనగా యుద్ధము 
చేసినవారు చచ్చుచున్నారు. సాధువర్తనులు జీవించి యున్నారు. ఇట్లు చెప్పిన 
అకాలమర ణము యుక్క్ల (పనంగ సమాపి యగును, కాన అకాల మర 

రామును నదొకటి ఉన్నదను విషయమును బట్హ, మరికొన్ని ఉచావారణము 

లను చెప్పుచున్నాడు. ఇం|చాది 'దేవతలు ఆయుధములతో శత్రువులను సంవా 
రించుచున్నారు. అశ్వినీ- దేవతలు రోగులకు తన్నివారణార్థము జాషధములతో 
చికిత్సలు చెయుచున్నారు. దీనివలన అకాలమరణము (ధువమెనది, అన్తువచ్చికుండ 

లను జా(గత్తగా రకించుట చేత చాల కాలము అవి మనుట మనచే చూడబడు 

చున్నది. మకియు జా(గత్తగా రతీంచక పోవుట చేత, కాల్చిన కుండలు కూడ 
స్వల్పకాలములో నశించును. అశ్లే చిత్తరువులుగూడ రతణ లేకపోవుట 
చేత నశించి పోవుటను మనము _ కన్నులారగాంచుచునే యున్నాము, 
ఇవన్నియు పాలన, అపరిపాలనముల చేత చూడబడుచున్నది. ఈ విధముగ 

సమ్మస్త శాస్త్రముల చేత నిక్జ్వంద్వముగ సిద్దాంతీక రింపబడిన అకాల మరణ విష 
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యమై పునః పండితులు ఎందుకు సంచేవామును వెలిబుచ్చు చున్నారు. నిస్సందెే 

వాముగ అకాల మరణము ఉన్నది చెప్పుట సె నై_ద్దాంతికమగును. ఎట్లు కాల 
మృత్యువు సంభవించునను నాళంకకు సమాధానమిట్టు చెప్పుచున్నారు. 16 గుణ 
ములతో సంపూర్జుడై న వండిత వైద్యుడు, చేయు చికిత్సల వలన, జాగువడక, 
ఎవడు మృత్యుముఖమును చేరుకొనునో ఆ మరణము కాలజ మెనదనుట నిర్వివా 
దము, దీనికి విరుద్దముగ, సంభవించు మరణములు ఆకాలజములని సిద్దాన్తము. 

మూ! యథారథో 'వావ్యామానో న్యా యేన [కమళః క్షయమ్! 

యాయా చదాత్మవతా, మాయు _నథా స్యేషాం విపర్యయః ॥ 
శుచి తెల దళో దీపః కీట వాతాద్యపీడితః 

దీ వీమాన్ వర్తతే సమ్యక్ యధైచా న్నేవా సంథయాత్। 
న "పవాతో యథాచ స్యాద్విప కీతో విపర్యయే । 

హి శాహితో పచారేణ తఛైవ పురుపో|ధువమ్!। 
సర్వమన్యత్పరిత్యజ్య శరీరం పాల యేదతః। 
తదభావేహి భాచానాం సర్వాఖావః శరీరి ణామ్। 

నగరీ నగర స్యేవ. రథ న్యేవ రథీతథా। 
స్వ శరిరన్య మేధావీ కృత్య వ్వవపి తో భ వేడ్ 

(వతివదార్థము : న్యాయేన = న్యాయము చేత; యథా = ఎట్లు; 
వావ్యామానః = మోయబడుచున్న; రథః =రథము; గ్రోమళః=| క్రమముగ, 
క్షయమ్ = నాశమును, యాయాత్ =పొందునో; తథా = అశ్లే; ఆత్మ్థవతాః = 
జితెం[దియుల యొక్క; ఆయుః = ఆయున్సు; క్షయం=నాశమును; 
యాయాత్ =పొందును; అ స్యషా౦ ఇతరులకు; విపర్యయః == విపరీతముగ 
నుండును, శుచి = పవిత్రమైన; త్రెలదశః తై లముతో కూడిన; దీపః=దీపము; 
కీటవాశాద్యపీడితః = పురుగులతో దుష్ట 'వాయ్యాదులతో పీడింపబడనిదై_ న 
యశై వ ఎకు తే; సమ్యక్ = బాగుగా; దీ పిమాన్ కా = కాంతిగలదై ; వ ర్తే= 
ఉండును, చ్నేవాసంకయాక్ శై లము జీణించుట వలన; స ఏవ = ఆ దీపమే; 
యథా=-ఎట్టు; విపర్య యు = మై విపర్భ్యయమునందు; వివరీతః = విపరీతముగ; 

స్యాత్ = అగునో; త ఒథివాఅశు; పురుషః = పురునుడు; హితోపచా రేణ=పథ్య 
ములగు ఉపఛారములచేత; (ధువం = నిశ్చయముగ; దీప్పిమాన్ = కాంతి గల 
వాడుగ; వ _ర్రతే = ఉండును. ఆహితోపచారేణ= =-అవ థా చారములవేత; విప 

రీతః == వివరీతముగ; భవేత్ =అగును, (అనగ మధ్యమ జీవితమున'నే టీణించును.) 
అతః ఇందువలన, అన్యత్సర్వం నమ న మును; ; పరిత్యజ్య =వదలి పెట్టి, శరీరం= 
శరీరమును; పాల యేక్ -ర కింపవలయును, తథాహి=ాంఎద్రియు కమేగచా! తద 
భావేడాశకీరము యొక్క అభావము నందు; శరీరిణాం జ చేపాధారులకు; భావా 
సాం = సమస్త పదార్థముల యొక్క; నర్వాభావః = కంటికి కనబడు, కనబడని 

సమస్త వస్తువుల యొక్క అభావము; సంభొవేత్ = సంభవించును, నగరీ డా నగర 
పాలకుడు, నగర స్యేవ == నగరము యొక్క వలె; ళథీ=ారథము గలవాడు; రథ 
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స్యేవ = రథము యొక్క వలె; మేధావీ = విజ్ఞానవం తుడు; స్వశరిరన్య = తన శరీ 

రము యొక్క; కృ త్యుషుడాతాను నిర్వహించు పనుల యందు; నదాడాఎల్ల 

ప్పుడు; అవహితః=జా గరుకుడై ; భవేత్ =ఉండవలయును., 

తాత్ఫీర్య్రంయు : సమముగ నుండు భూమినై న [పయాణము చేయు (పయ 
నించు) రథము గూడ |కమముగ ఎట్టునశించుచున్న దో (ఇది న్యాయము) అనై 

జితేం[దియు ల లె శ్యాస్త్రవిధిని అనుష్టించువారికి గూడ [క్రమముగ ఆయువు 

కీణించును. ఇతరుల విషయములో నిది విపరీతముగ నుండును. ఎట్టనగ నరి 

యైన మార్గములో తాను మోయగలిగినంత బరువుతో సరియైన 
పద్దతిలో పయనించు రథము దానికి నిర్ణీతమైన నమయములో అది నశించి 
పోవును. అశ్లు హితావోర వివో రములనాచరించి సంయమియెన వ్య క్కి సరియెన 
నమయములో మరణించుచున్నాడు, మరియు భా రమధిక మగుట వలన ఎగుడు 
దిగుడు [పచేశములలో పయనించుట వలస స్వల్ప కాలమునందే రథము విరిగి 
పోవును. అరే _ విధముగ మిధ్యాహోర విపారములతో మనుష్యుడు 

గూడ మధ్యకాలముననే ఆయస్సును కోల్ళోవును, పరిశుద్దమెన తై లముతో 
నింప బడిన దీపము (పకాశవంతముగ వెలుగును అదే దీపము కీటాదుల చేత, 
కా లికమైన [పభంజనములచేత వెంటనే చచల్లారును. మరియు స్నేవాము తగ్గి 
నందు వలన గూడ  చల్లారును. ఇదియే. 'కాలికమని చెప్పుచున్నారు. 

అశ్లు హితాహోర సేవన వలన కాలమరణము, అహితాహోర విహార సేవన వలన 

అకాల మరణమును మానవుడు పోందుచున్నాడు. అందువలన సమస్త కార్య 

ములను వదలి "పెట్టి మొట్టమొదట శరీరమును కాపాడవలయును, ఎందువల్ల 

ననగ, శరీరమనునది ఉన్న నే శరీరమందలి భావములకు పుష్టి ఏర్పడును. శరీరము 
నశించిస, తక్కిన అన్ని భాగములు వెంటనే నశించును. ఎట్టనగ, నగరమును 
నగరపాలకుడు, జాగరూకుడై రకించునట్లు రథము గలవాడు, తన రథమును 
ర&ించునట్లు మే ఛావిమొనవాడు తన శరీరమును రతీంచుకొనునట్టు నర్వులు 

తమతను కార్య నిర్వహణమునందు జాగరూకతతో మెలగవలెను. 

లేఖ : సమతల (పదేళమున పయనించునట్టి, తాను మోయగలిగినంత 
బరువును భరించునట్టి రథము ఎట్టు దానికి నిర్టీ తమైన కాలమున నళించునో, 

అన్తే జిశేందియులై. న మానవుల ౦యుక ఆయుర్హాయము పథ్యకరమైన ఆవోర 

విపోరములు చెసినప్పటికిని, సకాలమున మరణము సంభవించును. ఆత్మన్నిగ 

పాము లేని వారికి, మరణ విషయమై కాలనిర్హ యము చెప్పబడలేదు. మరియు 
తాను మోయ లేనట్టి బరువు గలిగెనట్టి, ఎగుడు దిగుడు (పచేశముల యందు 

సంచరించునట్టి రథము న్వల్పకాలముననే నశించిపోవును. అనై పరిశుద్దమమున 
తై లము, మరియు దళ గర్లినట్టి దివము, కీటకాదుల చేత పీడింపబడినను, దానీ 

యందలి తె లము అయిపోయినను అది నశించును. అన్తే పురుషుడును మిథ్యా 

వ్లోర వివోరములవేత, రోగ(గన్తుడైై అనతి కాలమునం చే మరణించును, దీని 
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భావార్ల మేమనగా, పరిశుద్దమైన తెలము గల దీపము కీటకాదుల చేత పీడింప 

బడనిదై, ఎట్టు (పకా శవతము గలిగియుండునో మరియు తె లము అయిపోవుట 
చేత ఎట్టు నాశమును పొందుచున్న దో అక్తే పురుషుడు, జాగరూకతతో నున్న 

ప్పటిశిని నళించుచున్నాడు కాని అతను నియమిత మెన ఆయుర్దాయము కలిగి 

యుశ్నప్పటికిని, స్నేహము పూర్తిగా ఉన్నప్పటికి గూడా దీపము, వాతాదుల 

చేత పీపీంపబడినదై , ఎట్టునశించుచున్న దో అక్ష మిథ్యాపచారములచేత కూడా 
పురుషునికి ఆయుతీణత నిళృయముగ పర్పడుచున్నది. అందువలన పురుషుడు 

సమ_స్త కార్యములను వదలిపెట్టి, మొట్టమొదట శరీరమునే రతీంప వలయును. 
ఎందుకనగా శరీరధారులై నమానవులకు శరీరము లేకపోయినయొడల దృష్ట 
(పయోజనములు, అదృష్ట _పయా జనములు గల సర్వప దార్హముల యొక్క 

ఆభావము ఏర్పడును, 

మూ॥ ఆహార కల్పనా పాతూన్ న్వభావాదీన్ విశేషతః సమీక్ష్య హితమళ్నీ 

యాత్ దేహోవ్యోవోర నంభవః -184 

(పతివదార్థము : ఆహారకల్పనా హేతూన్ = ఆహారముయొక తయారు 

చేయు విధిలో నుండు కారణములయిన; స్వభావాదీన్ = స్వభావము 

సంస్కారము మొ॥ వాటిని; విశేషతః =విశేషముగ; సమీక్య =నమీతీంచి 

హితమ్ = పత్సరకర మైన ఆహారమును; అశ్నియాత్ = తినవలయును, తధాహివ 

అది యుక్తమె గదా; ఆహార సంభవః=ైఆనోరము వలన పుట్టనది; దేవా = 

శరీరము. 

తాత్స్రర్యయు : ఆహారమును తయారుచేయు పద్దతిలో అనగా ఆహో 

రము యొక్క స్వభావము, ఆహారము యొక్క సంస్కారము మొ॥ కారణ 

ములను, బాగుగా విచారణ చేసి, ఆ ఆహారములలో పది హితముగా నున్న 

ఆ ఆహారమును భుజించవలయును, ఎందుకనగా ఆహారము వలన వుట్టినది శరీ 

రము. ఈ విషయము ఉపనిషత్తులయందు కూడ, చెప్పబడి యున్నది. ఎటులనగా 

“ఆకాశాద్యాయుః, వాయోరగ్నిః, అగ్నరాపః, అద్భ్యః పృథివీ, పృథివీభ్యః 

ఓపధయః, ఓమగేభోన్టి అన్నం, అన్నాత్ భూతాని జాయంతే” అని కలదు. ఈ 
శరీరమును ధరించు భూతములన్నియు, అన్నము వలననే పుట్టినవి. అందుకే 
“కలె అన్న గతాః [పాణాా" అనగా కలియందు [వాణములు అన్న మునకు 

స్వాధీనములుగా నుండును. అందువలన ఆ అన్నము పథ్యముగా నున్న 
యెడల అది జాఠరాగ్ని చేత సరిగ పొక్రమును చెందింపబడిశరీరమునందలి సమ స్త 
కోశములను సరియైన సమయములో వృద్ధి పొందించి, శరీరమునకు తుష్టిని, 
పుష్టిని (పసాదించి, ఆరోగ్యమును పరిరతీంచుచుండును. కావున ఆ అన్నము 

చేత, మానవుడు మొట్టమొదట తన శరీరమును తాను రతించుకొనవలయును. 
29 



450 అష్టాంగసంగ్రహ వ్యాఖ్యానము 

మూ॥ ఖీ లజ్జ యంతణా లోభ హర్ష ళోక వళంగతః 185 
న జాతు ధారయే ద్వేగాం సద్ది నర్వాపదాం పదమ్ 

(వతివదాల్గయు * థీ == భయము; లజ్జ సిగ్గు; యం (తణా కష్టము; 

లోభ 2పిసినిగొట్టుతనము; వార్ష పనంతోషము; శోకడాళోకము; వీటన్నింటి 

కిని, వళంగతః లోబడిన వాడై; వేగాన్ డామూ)త్రాది చతుర్దళ వేగములను; 
నధారయేత్ =అడ్డగించ కూడదు; తద్ది=ఆ వేగ రోధమెతే; సర్వాపదాం == 
అనేక ఆవత్తులకు; పదండాస్ట్రానముగ; అ_స్తిడాఉన్నది. 

తాళ్ళర్యుయు : భయమునకు, సిగ్గునకు, కష్టమునకు, పిసినిగొట్టుతనము 

నకు, సంతోవమునకు, దుఃఖమునకు లోబడినవాడై పురుషుడు మూ|తాది చతు 

రళ వేగములను ఎప్పుడును అడ్డగింపరాదు. ఎందుకనగా, ఈ వేగములను అడ్డ 
గించుట వలన నమ స్తమైన ఆపదలకు మానవుడు గురి యగును. 

మూ॥ హితమభ్య స్యతః వుంసో నాకాలే శాల దంష్ట్ర 9యా 136 

నంజాయ తే స రామర్శో బలో తా హాం దియాయు షామ్ . 

(వతివదార్థము * హొతమ్ = వత్జ్యకర మైన వస్తువులను ; అభ్యన్యతః=ఎ ల్ల 
ప్పుడు సేవించుచున్న ట్లి; బలోశ్ళా పాం దియా యుపామ్ష్ = బలము, ఉత్సాహము, 

పుష్టి గల ఇం|దియములు, ఆయుర్టాయము గల; పుంసాఃకపురుమషులకు; కాల 

దంష్ట్ర యా =మృత్యువు చేత; అకాలే=కాలము గాని కాలము నందు; పరా 

మర్శః = పరామర్శము; న నంజాయ తే == కలుగదు. 

తొాత్న్రర్యము ; పథ్య్యకర మైన ఆవోర పదార్థములను, నిరంతరము అభ్య 

సించు వారలు, బలము, ఉత్సావాము, ఇం దియములు. ఆయున్రాయము గల 

పురుషులు, అకాలము నందు మరణము ను చెందరు. 

మూ॥ అహిశాని చ స్తన్యజ్య దోషమప్యావ్ను యాద్యది _-187 

తథా పా న ణా మాయాతి సాధూనా మాత వానితి 

(వతివదార్జి ము : చడామరియు; అహి తాని=అహితకారులై న వస్తువులను; 
సంత్యజ్య = వదలి 'పెట్టినప్పటికిని; దోషం ==రోగాది రూపమైన దోషము; యది 
ఆప్ప్నుయాకత్ =పొందిన యొడల; త థ"౬పి=అమ్సైనప్పటికిని ఆత్మవాన్ దానం 
యమియెన పురుషుడు; సాధూనాం == సాధువుల యొక్క; ;అనృణ్యం=బుణ 
రహితత్వమును (అప్పు తీర్చిన వాడుగా); ఆయాతి = పొందుచ్తున్నాడు. 

తౌత్పొర్భుము ; అపథ్యాహార విహారములను వదలి "పెట్టినప్పటికి, దైవ 
వశము వలన, రోగ రూపమైన దోషము తన్ను ఆవరించిన 'యెడల బుదిమంతు 
డైన మానవుడు పథ్యావోర విహార |కోమమునే అనుష్టించ వలయును. " ఎందు 
కనగ పథ్యావోర విహారముల నాచరించువాడు, మంచి పనులనే చేయును కాని 
చెడు కార్యముల నాచరింపడు. ఇట్లు మంచి పనుల నాచరించిన యెడల సాధు 

శ్శ 
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పుంగవుల యొక్క బుణము నుండి విడువబడిన వాడగును. ఈ విషయములో 
తన శెట్టి బాధ యేర్చడినదని చింతింపవలదు. కష్టమును భరించుటయే బుణ 
విము క్రికి పౌతువగును. 

మూ॥ యచ్చరోగ సముశ్లానం నళశక్యమివా కేనచిత్ _138 

పరిహర్తుం న తత్సావ్య ళోచితవ్యం మనీషిణా। 

(పతిపదార్ధము :ఇహ =ఇట్టిస్థితిలో; కేనచిత్ = ఎట్టి పయత్నముతోకూడ; 
యత్రోగ సముళ్ళానమ్ =యే రోగము పుట్టుటకు కారణభూతమెనదో; తత్ = 

దానిని, పరివార్తుం = తొలగించుటకు; న శక్యం =సాధ్యవడదు, తత్ ఆ కష్ట 

మును; పాపస్య పొంది; మనీషిణా = బుద్ది మంతుడై న పురుషునితో; నళోచి 

తవ్యమ్ = చింతించకూడదు. 

తాత్మ్రర్భాము : పథ్యాహార వివోర |క్రోమానుషానము నందు కూడ, రోగ 

ములు సంభవించిన యొడల, ఆ రోగములను శమింవ చేయటకు సాధ్యము 

కాదు. కాన వచ్చిన రోగరూవమైన కష్టమును బుద్దిమంతుడై న పురుషుడు అనుభ 
వించవలయుచే కాని చింతింపకూడదు. 

మూ॥ హితావోర వివోరాగాం నదాచారనిషేనిణామ్ -189 

లోకద్వయ వ్య పేజాణాం జీవితం వ్యామృతాయ శే I 

(వతివదార్గిము : పాతావేోర విహారాశాం=పధథ్యకరములై న అహార 

హోరములను చేయువారి యొక్క; సదాచార నిషేవిణామ్=న్వస్థవృ_త్తము 
నందు ఉపదేశించివ విధులను పాలించు వారియొక్క; లోకద్వయ . వ్య సేవ 
గాము = ఇహాలోక పరలోకము లనబడు శెంటిని గూర్చి చింతించువారి 

యొక్కయు; జీవితమ్ = జీవితము; అమృతాయ'తే = అమృతమగు చున్నది. 
(వాడు దేవత యగును). 

తాత్సర్భోయు : ఏ మానవుడు హితకరములై న ఆవోర విహారములను 
సేవించుచున్నాడో, సదాచారములను పాటించుచున్నా * ,ఇవాలోక పరలోక 

ముల యందలి విషయములను ఎల్లప్పుడూ మననము చేయుచున్నాడో, అట్టి 
మానవుని యొక్క_ జీవనము, అమృతమయమగు చున్నది.అట్లి మానవుడు అమరు 
డగుచున్నాడు. 

ళళిలోఖ : అక్తే శాల్యాదులను ఆహారముగా మాక్చునపుడు చేయు నం 
సారమును, మాత్రను, ఆ |దవ్యముల యొక్క స్వభావ, స్వరూప విశేషము 

లను బాగుగా సమీతించి వాటిలో ఆయుప్కామీయుడై న పురుషుడు, హితకర 

మైన ఆహారమునే భుజింప వలెను, ఎందుకనగా ఆవహోారమునుండియే దేహము 
ఉత్సత్తి యయినది. అమే భయము, సిగ్గు, కష్టము మొ॥ వాటికి, లోబడిన 
వాడై పుగుషుడు, మల మూాది వేగములను _ ఎప్పుడుకూడ అడ్డగింప 
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రాదు. అట్టు చతుర్లశ వేగములను అడ్డగించుట వలన, అనేక ఆవ 

దలకు స్థానమగును, హిత్రాహార విహారముల నభ్యసించు మానవుడు, బలము, 

ఉత్సావాము, ఇంద్రియములు, ఆయున్సు వీటిని మృత్యు నన్నిధికి చేర్చడు. 
అనగా బలాదులు మృత్యుదంష్ట ఏల చేత, ప రామర్శింపబడవు. ఒకవేళ హితోవ 

చారములను ఆచరించినప్పటికిని రోగాదు లేర్చడిన ఎడల అహితములను 

వదిలి పెట్టినప్పటికిని, _దెవవశము వలన పురుషుడు రోగ్యగన్తుడై న యెడల 
ఆ కష్టమును ఆత్భన్నిగహము గల పురుషుడు, అనుభవించవలయునే కాని 

వచ్చిన కష్టమును గూర్చి చింతింసం3దు. ఎందుకనగా ఆ కష్ట ముల ననుభ 

వించుటచే సాధుపుంగవుల యొక్క బుణము నుండి విడువ బడీన వాడగును. 

ఈ విషయములో ఆ రోగములు దై వకారణము వలన పుట్టినవి కావుననూ, అవి 
వరిహరించుటకు వీలు కానివగుట వలననూ ఆ విషయమును గూర్చి పండితు 
డైన వాడు, ఆలోచింప దగదు. ఎట్లనగా ఏ మానవుడై కె హితమైన ఆవోర 

మును, హితమైన విహారమును సేవించుచున్నాడో ఆ మానవుడు సాధుపుంగ 
వుల ఆచారమును, శీలమును, ఆచరించుచున్నాడనియే భావము. మరియు ఏ 

మానవుడై తే ఈ లోకమును గూర్చి, పర లోకమును గూర్చి ఎల్లప్పుడూ చిం 
తించునో, అట్టి మానవుడు అమృతత్వమును పొందును. అనగా అమకుడగునని 
భావము. 

మూ॥ నృధ్ను (గామ్య సుఖీ వళ్ళః క్రేశాంనాం హత నత్సథః। 

మూఢో జీవత్య నర్గాయ దుర్గతిం పరిబ్బంహయన్ ॥ 

విదుషాంతళ్ళరీర స్టా న్నిత్య సన్నిహితా నరీన్। 

జిత్వా వర్ణ్యాని వర్ణ్యాని చిరంజీవితు మిచ్ళతా॥ 

తదాళే చాను బంఖే 'వాతస్మాత్ కర్మా శుభోదయమ్ 

స్మరజ్ఞా(కేయ వచసో నధీమాన్ కర్తు మర్షతి॥ 

(వతివదార్థము : మూఢః=-మూథుడు; (గామ్యసుఖే = (గామ్యనుఖము 

నందు; గృధ్నుః వావ విషయమునందై నను తెంపులేని ఆశ గలవాడై. (తృస్తు 2) 

శేశానాం =రోగలోభాది కష్ట్రములకు; ్రృవళ్యః == స్వాధీను 2; తథాడాఅమై; హితస 

త్పథః వదలి పెట్టబడిన సాధువుల యొక్క మార్గము గలవా డై; దుర్గ తిం =దుర్ల 

తిని; సరిబృంవాయన్ వృద్ధి పరచుచూ; “అనక్థాయ =అనర్థము కొరకు: 

జీవతిడాజీవించుచు న్నాడు; విదుమాడాపండితుని చేత; “అంతశ్ళరీరస్టాన్ = లోపలి 

శరీరమునందున్న ; సన్ని హిళాన్ =మిక్కి లి నన్నిహితము లైన; అరీక్ = రోగాది 

రూవములయిన శ్య్తువులను; జిత్వావైజయిం చి; వర్ట్యాని=వ్ిడి చి "పెట్ట దగిన దిన 

చర్య యందు చెప్పబడిన వాటిని; వర్ద్భని = ఏడువదగినవి; యః = ఎవడు; 

చిరం = చాలకాలము; జీవితం = జీవించుటకు; ఇచ్చళా హకోరుచున్నాడో; సై 

వాడు; ఆ(కెయ వచసహాే == అ_లేయుడు చెప్పిన వాక్యములను; సత్టిరన్ == 
స్మరించుచూ; శుభోదయం కర్యా == శుభమైన కర్మను; ధీమాన్ = బుద్దిమం 
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తుడు; కర్పుం= చేయుటకు; నార్హ తి = తగడు. 

తాత్సర్యము : మూఢుడు ఇంద్రియ సుఖముల చేత తృ ప్తి చెందిన 

వాడై. రాగలోభాది శ్లేశములకు లొంగినవాడ్రై దుర్గతిని కల్లించు కార్యములను 

వృద్ది పరచుచూ, అనర్జము కొరకు జీవించుచున్నాడు. మరియు అక్తే విడిచి 
పెట్టబడిన సాధువుల "మొక్క మార్గము గలవాడై బీవించుచున్నాడు. అందువలన 
పండితు ,డెన వాని చేత, శరీరములోనున్న అతి సన్నిహితులైన, రాగాదులై న 

శత్రువులను జయించి వర్ణించ వలయును. ఎవడు చాలా కాలము జీవించ వలయు 

నని కోరుచున్నాడో వాడు తర్వాత చెప్పబోపు ఆ|శేయ మహర్షి యొక్క 
వాకుులను స్ర్రరించుచూ, అమంగళ కార్యముల నాచరించ రాదు. తతా 

లము నందు ఉపభోగ్యమైన శుభ ఫలములకు -కారణములై న అనుబంధములను 

ఆగామి క౭లమందు వచ్చు అశుభ ఫలముల కారణమును తెలుసుకొని, మాన 

వుడు సర్వదా మహర్షుల యొక్క- ఉపదేశములను పాటించుచూ సత్యజీవనమును 

గడుపవలయును. 

కోలిలేోఖ : ఏ మూఢుడై తే ([గామ్య నుఖములకంకితుడై రాగలోభాదు 

లకు వశంవదుడై నరకమునకు వెళ్ళు కార్యములను వృద్ది పరచుచూ జీవించు 

చున్నాడో వాడు అకాల మరణములకు గురియగుచున్నాడు. అశ్లై వాడు 

సాధు పుంగవుల యొక్క- మార్గమును కూడ విడిచి పెట్టుచున్నాడు. తక్కిన 

విషయము తాత్సరాస్టింశ మే. 

ఇట్లు ఇందు అను వండితుని చేత [వాయబడిన అష్టాంగ నం|గవా 

వ్యాఖ్యానము నందలి సూత స్థానము నందు తొమ్మిదవ అధ్యాయము సమా 

ప్రము చేయబడినది. 
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పదవ అధ్యాయము 

అధాతో అన్న పానవిధి మధాకియం వ్యాఖ్యా సాస్థిమ ఇతివాస్సావు 
రా| తయాదయోమపహార్ష యః. 

(పకివదార్భిము : అథడాపూజ్యార్థము; అతః ఇందువలన; అన్న పాన విధిం =అన్నపానములను గురించిన నియమమును; వ్యాఖ్యాస్యామఖఇతి = విశేష 
వివులీకరణ చేయగలమని; ఆ కెయాదయః =ఆ|శకేయుడు మొదలుగాగల; 
మవార్షయః = తికాలవేదులై న బుషులు; ఇతి అని; ఆహున్మ = చెప్పిరి. 

తౌత్బర్యామయు : అన్నపానముల దై నందిన ఉపయోగా కచయెన విధి విశే 
షములను ఆ(తెయాది మవార్డులు పూర్వాపరనమన్వయ పూర్వకముగ వివులీక 
రించగలమని ఈ అధ్యాయ (వారంభమున పూజ్యార్థ పూర్వకముగ చెప్పిరి= 
క ఠినరూపమును [దవరూవపమునై న యావోరద్రవ్యములకు సంబంధించిన విశే 
కృత్యం జులును వెరువేర యీ అధ్యాయమున చెప్పబడును, 

కోలిలౌఖ : బాగుగ రడింపబడిన అన్నపానములై నను శాన్హ్రవిధినతి[ క మించి ఉపయోగించినయెొడల వ్యాధి రూపముగనో లేక మరణ మో చేయును. అందువలన శా స్త్రవిధిననునరించియే అన్నపానములను ఉవమయోగింవ వలయును, ఈ విషయమును విశవమై న విధినియమములను బోధించుటకే ఈ అధ్యాయము 
నారంభించుచున్నారు. 

న్ బాం : కాస్తే గ్నా(మియశే యుకే చిరంజీవత్య నామయః 
రొగీస్యాత్ వికృతే, మూలమగ్నిన స్మాన్నిరుచ్యశే॥ 

(చచి 15ల, 4.) 
చరకనంహితలో ఇట్లుచెప్పబడినది. జాఠరాగ్ని చల్లారిన యెడల మాన వుడు మరణించు ననియు, రోగరహితుడుగానుండిన ఎడల చాలశకాలము జీవించుననియును 3 వాక్యామునకర్థము. భగవద్గీతలో యోగీశ్వ కేశ్వరుడై న కృష్ణపరమాత్మ స్వయముగ ఉవళేశించిన అమృతవాక్కు_లలో ఇట్లున్న ది. 
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బట్టి జాఠరాగ్నిని అతిజాగరూకతతో రకించవలయును. సు[శుతమునందు 
(సూ/అ (46 /లెళ్లో/ * “లోకస్య ఆహారః స్థిత్యుత్పత్సి వినాశహెతుః, ఆహారా 

"దేవ అభివృద్ధిః, బలం ఆరోగ్యం వనం) దియ _పసాదళ్ళ్చ” అని కలదు* మానవులు 

భుజించు చతుర్విధాహారములు లోకముయొక్క- స్థిత్యుత్పత్సి వినాశములకు 
కారణము. ఆహారము శరీరవృద్ది, శరీర బలము, కరీరారోగ్యము, శరీరవర్ష్యము, 
ఇం[ద్రియములకు | పసన్నత్వమును (పసాదించును. జాఠరాగ్ని స్వరూపమైన పర 

మాతగ్రియు చతుర్విధాహారములను పచనముచెయును. అందువలన యశైశ్వరు 
జైన విశ్వాతగ్రకుడై న వై శ్వానరునికి యజ్ఞ యాగాది (క తువులద్వారా తృప్తి ని 

గల్రించి ఆశీస్సులనందిన మానవులకు చతుర్వేధరూపమెన ఆహారము జాఠరాగ్ని 
చేత పక్వము చేయబడి రసాదిధాతువులకు సమానమైన వృద్దినిచేకూర్చి ఆయు 
ర్వ్రద్ధి శళరిరపుప్టిని మానసి కానందమును సాత్వి కావస్థతో కూడిన ఆత్మసాంయ 

మిత్వశ్రును (పసాదించి ఇహపరరూపమైన సాఖ్యముల కుపాధియె ఉభయతార 

కముగ ఏిలసిల్లును, 

మూ॥ పిధివిహిత మన్న పాన మి స్టేం[దియార్థ మాయతన మాయు 

పో|[బువే। యచాయత్తానిహ(ో్యజ_స్తేజోధాత్విన్ది ్యయబల తుష్టిపుప్టి (పతిభారో 

గ్యాదీని, తది ననాచ్చాన్నరా గన్న ఃస్థితిః, అగ్నిమూలంచ చెహభధారణమితి. 

(వతివదార్థము : విధివిహితమన్నపానం శా(స్త్రృవిహితమైన అన్నపాన 

ము; ఇమం దియార్థం = ఇం (దియార్థముల కథిముతమె నది, ఆయువః=ఆయు 

స్సునకు; ఆయతనమ్ =నిలయమైనదిగా; [బువతేడాశెప్పు చున్నారు, తథాహిడా 
అదియు క్ర మే; ఓజ _నేతో ధాత్విన్టి)య బలతుస్టిపుప్టి (ప్రతిభారా గ్యాదీని, ఓజా 

అష్ట బించ్వాతగ్టకమైన ఓజస్సు; “తేజః = శరీరకాంతి, ధాతు == రసాదిధాతు 
వృద్ది; ఇం|ద్రియ= చమ రాదీన్ష్యియములకుళక్తి; బల= శరీరబలము; తుష్టి = 

మానసికా నందము; పుష్టి డా శరీరోవీచయము; _|పతిభా=ానవనవో శేరేవ శాలి 
త్వము; ఆరోగ్యాదీని =ఆరో గ్యము మొదలగునవియదాయత్తాని = వథ్యకరమెన 
అన్నపానములకధినమైనవి; తదింధనావఆహోర మే ఇంధనముగాగల; స్థితి స్థితి; 

అన సర గ్నేః=జాఠళాగ్నకి; ఆన్న =కలదు; అగ్ని మూలంచ =అగ్ని యే మూల 

ముగాగలది; చేహాధారణం == శరీరమును ధరించునదిగా;బుషయః == మహర్షులు; 

(బువళ=చెప్పుచున్నారు. | 

తొత్సర్యూయు : ఇం|దియార్జముల కభిమతమైన, శా(న్త్రముచెత విధింప 
బడిన అన్నపానములు ఆయుస్సునకు (జీవితమునకు) నిలయమైనవిగా మహర్షులు 
చెప్పుచున్నారు. ఓజస్సు, తేజస్సు, శరీరకాంతి ,ర సాదివృద్ది, ఇం దియపటుత్వము, 

ఆరోగ్యముమొదలగు శారీరక ధరత్రములన్నియు అన్నపానముల క ధీనములై నవిగ 
“పేర్కొనబడినవి. ఆహారమే ఇంధనములే జాఠరాగ్ని [పబోధళములు, అట్టి 

జాఠరాగ్ని యే శరీరథారణమునకు మూల్తమన్నియ్సునుడివిగి ౬ | 



456 అష్టాంగ సం గహ వ్యాఖ్యానము 

కోలిలోఖ ; విధివిహొత మైన అభిమతమైన రసవర్హాదియుక మైన ఆహోారపానీ 
యములు ఎల్లపుడు జీవితమునకా |శయమని ఆచార్యులు చెప్పుచున్నారు. కార్య 

కారణ భావమువలన ఓజస్సు మొదలగు శరీరభావములు ఆవోరపానీయముల 

కధీనములై యున్నవి. అన్తరగ్నినంధుకకములుగ ఈ ఆహారపానీయములే 
ఇంధనములవలె ఉపకరించుచున్నవి. ఆ అన్తరగ్నిస్ట్థితియే దేహాధారణమునకు 
ముఖ్యకార ణమగుచున్నది: 

బి.వ్యార. : అన్నపానన్వరూప విషయములో చరకమునందు “ఇష్టవర్ణ = 

సేవ్యమానం" సూ 27/కినూ. అనియున్నది, ఆత్యకింపెనది, శరీరమునకు 

పథ్యమైనది, ఇష్టమైన వర్ణ గన్దరస స్పర్శలుగలది అగు విథివిహితమైన ఆవోర 

పానీయములు మానవులయొక్కా [పాణములకు ఆధారమని వై ద్యవర్యులు 
చెప్పిరి. ఎట్లనగ ఆవోరములేనియెడల [పాణి జీవించుట లేదు. అహారున్న 
పుడు జీవించును అను అనుభవ సిద్దమైన జ్ఞానమొక వత్యతనిదర్శ్భనము-లోకము 
నందలి సమస్త మానవులు ఆహోరమున్నపుజే జీవింతురు. ఆహారము లేనినాడు 
జీవించరు. ఇదియే అన్వయ వ్యతి శేకియని నై య్యాయికులు చెప్పుదురు. కాన 
అన్వయ వ్యతిరేక దృృష్టాంతములచేత [పాణములు నిలిచి యుండుటకు, 
అన్నము కారణమని అనుమానముచేత నూహింపబడును. అట్టి అనుమానముచేత 
స్టీరపడిన జ్ఞానము (పత్యతము కావున అట్టి (పత్యవజ్ఞానముచెత [ప్రాణులకు 
(వబాణముగ నుండునది యాహారమని ఏర్పడును, (కమాహారమును భుజించుట 

చేత జాఠరాగ్ని వృద్దియగును. జాఠరాగ్ని బాగుగా నున్నపుడు |పాణములు 
నిరపాయములుగ నుండును. “బల మారోగ్యమాయుశ్చ (పాణశ్చాగ్నా 
(పతిస్టితాః నసూ/అ/27-842. అట్టి |పాణమున కాధారమైన జాఠరాగ్నికిని 
పాతువుగ నుండుటవలన ఆహారము (పాణమని చెప్పబడును. శాన విహితా 
హోర సేవనవలన మనోబల మేర్చడును- శరీరమునందలి రసరకాది ధాతువులకు 
బలము కలుగును. శరీరవర్లము చతురాదిందియములకు |వనన్నత పర్పడును. 
ఇందుకు. విపరీతముగ నడచుకొనిన. ఎడల శరీరమునందలి సర్వశరీర భావములకు 
నాళ మేర్చడును, 

మూ॥ అథాత్మవాన్ స్వభావ సంయోగ నంస్కార మాతా చేశ కాలో 
పయోగ వ్యవస్థాః నప్తాహార కల్పనా విశేపాణాం స్వాస్థారిస్వాస్ట్య ఫలానాం 
హేతుభూతాః సమీక్ష్య హిత మవానురు ధ్యేత, త |తస్వభావతః దివోదక రక్త 
శాలి షస్టిక ముద్గిణ లావాదయోలఘవః, తీ రేతు (వీహిమాపానూపామిషాద 
యోగురవ ఇతి, 'తేఖల్వపి నంయోగాది విశే రన్యథాత్వం (పతివద్యూంశే॥ 

(పతివడార్థము * అథడాతరువాత; ఆత్మవాన్ = బుద్ది గలవాడు; స్వాస్థ్య 
అస్వాస్థ్య ఫలానాం=ఆరోగ్య అనారోగ్య ఫలములకు; పాభూతుతాః ద కారణ 
భూతములై న; స్వభావ - వ్యవస్థాః = స్య్థభావమ్ను,సంయోగము, సంసా్యారమ్ము, 
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మాత, దేశము. కాలము, ఉపయోగ వ్యవస్థలై న, నప్తాహార కల్పనా విశేపూ 
౯ా ౦చఊపడు విధములైన ఆవోర కల్పనా విశేషములను, సమీక్ష్య వ బాగుగా 
సమీతించి, హిత మేవ =వధ్యమై న దానినే, అనురు భ్యెత == ఉపయోగించుటకు 
[పయత్నించ వలెను (అనుసరించవలయును), త[తాఆ సష్ప విధావారము 
లలో, న్వభావతః =న్వభావము వలన, దివ్యోదక = వర్ష జలము, రక్తశాలి = ఎట్ట 
రాజనాలు, షష్టిక =అరువది దినములలో తయారగు ధాన్యము, ముద్గ=ెపిసలు, 
పణ=ైా లేడి, లావాదయః = లొ వక పిట్ట మొదలగునవి, లఘవః = లఘుగుణము 

గలవి, శీర=ాఆవుపాలు, ఇకు=ాచెటుకు రనముతో చేయు పదార్థము, |పీహి=ా 
(హి ధాన్యము, మావ =మినుములు, ఆనూపామిషోాదయః=ఆనూప జంతు 
వుల యొక్క మాంసము మొదలగునవి, గురవఇతి =గుకు గుణములు గలవని, 

ఏతే = ఇది, స్వభావతః స్వభావము వల్ల నే, భవంతి == అగుచున్నవి, 'కేఖల్వపిడా' 
ఆ (ద్రవ్యములు గూడ, నంయోగాది విశ =సంసారము మొ॥ విశేషముల . 
చేత, అన్యధాత్వం డావిపరీతత్యము, (పకిపాద్యంతే = |పతిపాదింపబడుచున్న వి. 

తాత్సర్యోంయు : జితేం[దియుడై న మానవుడు న్వభావ-నంయోగ-నం 
స్కార-మా | తా- దెళ-కాల ఉప యోగవ్యవస్తా అను పడు విధములై నఆహోరకల్పనా 
భేదములను బాగుగా సమన్వయించుకొనవలెను. మరియు ఈ ఏడు విధములైన 
ఆహార కల్పనా విభీదములే ఆరోగ్య రక్షణమునకునూ రోగోత త్తికిని కారణ 

భూతములగుచున్నవి. కాన హితమును కలిగించు ఆహోరములను చేయుచూ 
అహితాహారములను వీడువవలను. చరక సంహితలో ఆవోర కలనా భేదములు, 

(పక్ళతి-కరణ-సంయోగ_రాశి-దెళ-కాల-ఉపయో గనంస్థా-ఉపయో కా అని ఎని 
మిది విధములుగ చెప్పబడినవి. “తథ్యతా- [పకృతి కరణ సంయోగ రాళిదేళకాలో 
పయాగ సంస్థోపయో, కృష్ణమాని భవ న్లి-(చ-వి-అ-1)". స్వభావ లవణము : 

వర్ష జలము, ఎజి రాజనాలు, షష్టిక ధాన్యము, ెనలు, లేడి, లావుక పిట్ట, 

మొదలగునవి | పాకతికముగ అఘుగుణమును గలిగియుండును. పాలు, చెరుకు 

రసముతో చేయు పదార్థము, (వీహిధాన్యము, మినుములు, ఆనూవ మాంసము 

'మొదలగువవి స్వభావముగనే గురుగుణము గలవి. ఈ విషయములో “గురూ 

రాం లాఘవం విద్యాత్ సంస్కా- రాత్ నవిపర్యయమ్. (వీహిర్దాజాయ థాచస్యుః 

సక్తూనాం సిద్ద పిండకాః.” చ/నూ/ఆఅ2”/లిలి ళళ్లో,అని కలదు.సంస్కా రాది విశేష 
ములను పొందినపుడు గురుగుణ (దవ్యములు లఘుగుణమును లఘుగుణ (దవ్య 

ములు గురుగుణముగలవిగనూ మారుచుండును. ఎట్టనగ (వీహి(వడ్లుతో చేయ 

బడినవి పేలాలు. (వీహి గురుగుణము, చేలాలు లఘుగుణమునుకలిగియుండును. 

కోళిలోఖ : బుద్ది నుపయోగించు మానవుడు అన్నము యొక్క న్వభా 
వాది న_ప్ప ఆవోర కల్పనా విశీవములను బాగుగ సూవమ్మబుద్ది చేత నమీతించి 

హితమైన చానినే ఉపయోగించుటకు [పయత్నించ వలెను. అహితమైన దానిని 
విడిచి పెట్ట వలయును. వై నుచావాగించ్లిన ఆహార కల్బనా విషము లెడ్లున్లు 
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హితాహితములకు కారణభూతములుగ "సెర్కొనబడినవి. ఆహార దవ్యములు నం 
యోగ విశేషముచేతనే విలక్షణమైన కార్యమును చేయునవిగ అగుచున్నవి. 
చివో్టదకాదులు స్వభావముగ నే లఘుగుణము గలవి. తీరాదులు గుకుగుణ 

ములు గలవి.కాని సంస్కారాది వి శేవముల చేత వై వరీత్యమును గూడ పొం 
దును. ఇచట శవలము లక్షణము మాతము చెప్పబడినది. వివరణము మా।శాది 
[పకరణములో చెప్పగలము. 

మూ॥ త|త సంయోగోనామద్వయోర్భహూనాం వా (దవ్యాణాం సం 
వాతీ భావః: నవిశేషమారభశే, యునై్నకైకళో (దవ్యాణి, నంస్కారస్తు 
తోయాగ్ని సన్నికర్ష శౌచ+ మన్టన _ దేశకాల భావనా భాజనాదిభిరుపజన్య తే, 
మా(కాపునః పిండపరిమాణతః సముదాయేన (వతి దవ్యా సేక్షయా చాహోర 

రాళిః, దేశా దవ్యస్యోవయోక్తు శ్చొత్సత్యవస్తా సె, త|త పునగువయోశక్తా 

స్వస్థాతురత్వతః |వక్ళతి భేదతశ్చ పరిత్యుః. 

(్రీతివదార్ధయు : త|త్రడావాటిలో; సంయోగోనామ = సంయోగమనగే 
ద్యయోా ర్వా=ా 'రెంటియొక్క గాని; బహూనాం [దవ్యాణాం = ఎక్కువ (దవ్య 

ముల యొక్క; సంవాతీ భావ =యౌగికత్వము; సః =ఆ సంయోగము; విశేష 

మారభతే=విశేషమును కలిగించును, యత్ =యి సంయోగమై కే కలదో; 
పకశఃహజఒకటిగా; నవకాదు. నై కడాఅనేకమైన; (దవ్యాణి = (ద్రవ్యము 

లుగా; భవంతి అగుచున్నది. నంస్కారన్తు=నంస్కారమై జే; తోయాగ్ని సన్ని 
కర్ష =అగ్నిజల సంబంధము; శెచ =ళు భత, మన్టన = చిలుకుట; చేశ దేశము; 
కాలా కాలము; భావనా =స్యరసాదుల యందు కొంతకాల నూర బెట్టుట; 

భాజనాదిభిః పాత విశేషముల యందుంచుట మొదలగువాటి చేత; ఉపజ 

న్య తె = పుట్టింపబడుచున్నది, మాతాపునః = మరల మాతయనగ;పిండపరిమా 

'ణతః = పిండవరిమాణము తో;సముదాయేన =సముచాయముతో; (వతి ద్రవ్యా సేత 
యాచ == (సతి దవ్యముయొక్క-అ పెకతో ;ఆ హారం *శ8= ఆహార సముదాయము; 
విభజ్య త =విభజింపబడునున్నది. (దవ్యస్య = (దవ్యముయొక్క; ఉపయోచక్తుః = ఎవ 
డై తఉపయో గించుచున్నాడో ; ఉత్పత్యవస్థానే పుట్టుక (వ దేళశమునుండి;సః దేశః = 
అట్టి చెళము; తత =ఆ. దేశము నందు; పునఃవమరల; ఉపయోక్తా=ఉపయో 
గించువాడు; న్వస్థాతురత్వతః ఆరోగ్యవంతుని అనారోగ్యవంతుని యొక్క; 
(పకృతి భేదశ్చ = వాళాది అష్ట విధ [వక్ళతిని గూడ; పరిత్యుః = పరీకీంప 
వలయును. 

తాత్ళర్శ్భంయు : వరువరుగ న్వభావ సిద్దములై న గుణములు గల రెండేసి 

(ద్రవ్యముల్నకై నను, అనేక |దవ్యములతో నై నను ఏర్పడిన కూటమి సంయోగ 
మనబడును. అట్టి సంయోగము ఆ (ద్రవ్యములు వేరు వేరుగ నున్న పుడు చేయనలవి 

కాని కార్యవి శేషముల జేయనోపృను, ఉధావారణమునకు తేనెయ్లు నెయ్యియు. 
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సమానముగ నొకచోట చేర్చి సేవించినయెడల మానవులను చంపును. మరియు 
ఈ "రెండు (ద్రవ్యములును వెగువేరుగ నున్నపు డుత్తమ గుణములను గల్లించును. 
ఇశ్రే పాలు, చేపలు, తెనె ఒకటిగ చేర్చిన |1పాణవహారమగును. సంస్కారమనగ 
స్వాభావికగుణమున్న ను | పతి[ద్రవ్యమునందును వెరు గుణమును కల్లించుటకు 
సాధనమగును. ఉదావారణము : బియ్యమును బాగుగ కడిగి వడపోసి మరల 
సమానముగ నీళ్ళుపోసి ఉడక బెట్టిన యన్నము పొడిగ తయారగును. అపుడు 
బియ్యమునందలి న్వభావసిద్దమైన గురుత్వమును పోగొట్టి లాఘవమును కల్లించును. 
ఇది జలాగ్ని సన్నికర్ష ముచేత గల్గిన గుణాంతరాధానము. “సుధౌతః (పన్తుతః 
స్విన్నః నన్న వశ్చొదనోలఘుః' అని చెప్పబడినది. “భన్మరా శేరధఃస్ట్థాపయేత్ " 

ఇత్యాది సంస్కారము చేశ కృతము. వాంసోదకాదుల వలన గలుగు విశేషము 
కాలకృతము. నీటికి నల్ల కలువలు మొదలగు వాటితో గలుగు పరిమళ విశే 

వము వాననాక్ళతము- [దవ్యాదుల భావనా విశేషముచే గలుగు గుణాంతరాధా 

నము భావనాక్ళతము, “ె,ఫలే నాయసీంపా[తాంక లే నాలేవయేత్ " ఇత్యాది 
స్టలముల యందు ఆయసాది పాతల విశేష సంబంధము వలన గలుగు విశేష 

గుణము భాజన(పా|త)కృతముగా చెప్పబడినది. 

ఆహారమాగత రెండువిధములు. 1 పిండరూపము,2.[వతి|దవ్యాసేతీతము' 

పిండ రూపములో ఆహోర (దవ్యముల యొక్క గుకు లఘువులను విచారించక 

కుతీ. యొక్క రెండు భాగములను పూర్జ్యముగ నింవుట, ఇది సముదాయ 

రూపమెనది. దీనిని సర్వగురు అని చెప్పెదరు. (పతి ద్రవ్యమును గురులఘువులను 

సమీతిం చి గుమ దవ్యములను తృ ప్తిగను భుజింపరాదు, ఇది పరిగహ మన 

బడును. మా(త యనునది అగ్నిబలము నెపేశించి యుండును 

'దేశమనగ స్థానము. ఇది రెండు విధములు. ఆహోర | దవ్యములకు సంబంధిం 

చిన |పదేశము: ఇట్టి |పదేశము (ద్రవ్యముల యుత్ప త్తికిని, ఆహారమును భుజించిన 

వారి (పచారమును, 'దేళ సాత్మ్యమును "తెలుపును. ఆహారము నుపయోగించు 

మానవుడు ఉపయో క్ర యనబడును. ఓక సాతత్యము అట్టి యుపయో క్ర 

కధీనముగ నుండును. ఈ యుపయో క్ర ఆరోగ్య అనారోగ్యవంతుల లక్షణము 

లను వారియొక్క (పకృతి భీదములనున్న్నూ బాగుగా పరితీంప వలయును, 

ఇట్టు పరీకించిన యొడల రోగపీడితుల, ఆరో గ్యవంతులకు సంబంధించిన పిశేషమ 

విషయము లవగాహాన మగును, 

కోళీలోఖ : నంయోగ మనగ అనేక (ద్రవ్యముల కలయిక అని అర్థము. 

ఆ కలయిక విశేషమైన కార్యము నారంభించును. ఏ కార్యమునై తే 

ఒకొక్క (దవ్యము చేయజాలకున్నను వాటివాటి కార్యములనవి చేయుటలో 

సమర్థతను కలిగియుండును. ఆ (దప్యము లేకే జలాగ్ని సన్నికన్హాదులతో 

స్తంపర్శ మేర్చడిన యెడల వి శేషఫలగుణదాయి అగును, మాగత్ర (పరిమాణము) తి 
ళీ 
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రెండు విధములు. పిండ వరిమాణరూసపమొకటి. అది ఎట్టులనగ (దవ్యముల 

యొక్క గురులాఘవములను నమీతించక అన్నముతో కుతియొక్క_ రెండు 
భాగముల పూరించుట, రెండవది అనేక విధములై న (దవ్య నముదాయముచేత 
((పతి|దవ్యము నా సేజీంచి) కుకీని పూరించుట, ఎట్టులనగా గురు దవ్యము 

లను అర్గత్భ వ్రిగ, లఘు (దవ్యములను న్వల్పతృ వ్రిగ భుజించుట, రెండు విధము 

వన ఆవోరరాశిగూడ ఇచట మా[తళబముతొో చెప్పబడుచున్నది. దేశమును 

గురించి వైద్యుడు ముఖ్యముగ ఆలోచించవలను. జెవధ వరికలృునలో 
ఉపయోగింపబడు [ద్రవ్యములు య్మేపదెశమునందు పుట్టినవి, ఆ 'చేళము యొక, 
కీత్రోన్టస్థితి గతులు, వాటివలన |దవ్యమునందుత్సన్న మగు రన గుణ వీర్య విపాక 
ములు మొదలగునవిగూడ తెలియవలెను, రోగిపుట్రిన దేశమును ద్రవ్యము 
పుట్టిన చెళమును చక్కగ [గహించి తాను నివసించు దేశమునుగూడ నసమీతించి 
ద్రవ్య పరికల్పన చేయవలెను. వైద్యుడు రోగియొక్క పకృతి వరీతణమును 
స్వస్థ ఆతుర భేదములతో చేసిన తరువాత ధాతుసామ్యరూవమైన చికిత్సలను 
(్రారంభించ వలెను. ఇట్లు సూ తా్భితినూవత్రిముగ సమ_స్త విధముతై న విశేవ 
ముల నారసి ఆకళించుకొన్న విషయ నమూపహములద్వారా ఆలోచించి ఫలాను 
మెయము౨లైన చికిత్సల నారంభించ వలెనని భావము. 

బి.న్మాం : ఆహోరరాశి విషయములో చరక విమానస్థానములో సర్వ 
(గహము, వర్మి గహూము అని రెండు విధములుగ యున్నది. అట్టి రాశి మా తా 
వంతమెన ఆవోర పదార్థములయొక్క యు లెెషధ (_దవ్యములయొక్క యు శుభ్ర 
ఫలమును, అమా తగాయున్న అశుభరూపఫలమును గలియుండును, మరియు 
సర్వ[గవామనగ భోజన నిమిత్తమై నీర్లయించుకొనిన మాంస శాక వ్యంజనాది 
విశిష్టమెన సముదాయమునకు జేరి ముక పమాణమునకు చెప్పునది. దీనినే పిండ (పమాణముగా చెప్పబడినది. ఆవోర పదార్థములను వేరువేరుగ వరిమాణ 
మును దెలుపుచు ఆవారసముచాయ పరిమాణము (గహించుట సర్వ|గవాము. ఈ విషయమే వేరొక్రస్టలమున “తన్య క్షానార్ధ్థం ఉచిత [పమాణంచ రాశి నంజ ౦ 
భవతి" అని చెప్పబడినది. 

న్ 
దేశవిషయములో హిమవంతమున బుట్టిన ఓవధులు గురుత్వమును కలిగి యుండును, మరుభూమిలో పుట్టనవి లఘుగుణములను కలియుండును. ఇది స్థాన విశేషమును బట్ట గురు, లాఘవ గుణవిశేవముగ తెలియవలెను. 

రా కాద ము. అవస్థికము అని రెండు. విధములు. దినిలో అవే కాల తరగము,. జాలాగదగవనల క్షు సంబంధించిన గి 

as న్ S 5 స్ట ధిం కాలము అవస్థ 

ను ఆవోారము నుపయోగించు మనుజుడు ఉపయో క అను పదములే చెప్ప చున్నాడు. కక వ్ ద్ 
నాషడ్లు.. ట్రక సాతర్మ్యము అట్టి యువయో క్రకధినముగా నుండ్లును, 
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కాన స్వస్థ, ఆతుర భేదములను, [పకృతి శేదములను చక్కగ పరీషించి తెల్సు 
కొనవలెను. 

మూ॥ కాలవస్తు బుతు వ్యాధ్య పతో జీర్ణాజీర్ష లత్షణశ్స, అజీర్లేఒపీ 

పూర్వుస్యాహార స్యా పరిణతో రసన ఆ త్తరేణోవ సంసృజ్య “మానః సర్వాన్ దోషాన్ 

(కొప యత్యాశళు, జీర్ణేతు న్వస్థానస్రైషు దోపేషు వాళానులోమ్యాదుత్సు 
సై -ఫేషు మూత పురీష పేగేము విళుర్దేషూద్లూర హృదయ సోతో ముఖేము విశద 

కరణే లఘుని శరీరే2ఒగ్యాావుదీ కై జాతాయాం బుభుజాయాం అభ్యవహృృత 

మన్నమ్మ సదూవ యద్గోషానాయుర్భలవర్జాః నభివర్ణయతి,  కేవలమయ మేవ 
కాలో భోజనన్య. 

(వతివదార్థము : కాలస్తు =కాలమైతే, బుతువ్యాధ్య శ సుకం = బుతు 

వ్యాధ్యవీకయని, జీర్ణాజీర్ణ లక్షణశ్చ = జీర్ణాజీర్ల లక్షణమనియు, అజీ ర్రేహి = 

అజీర్ణ మునందై_శే, పూర్వస్యాహారస్య ముందు భుజించిన ఆహారముయక 
పరిణతః =పరిణామము వలనకల్లిన, రసః = రనము, ఉత్తరేణ = తరువాత 
భుజించిన అపక్వఆ హోరరసముతో, నంసృజ్యమానః =కలపబడినదై , సర్వాన్ = 
సమన్తమై న, దోషాన్ =దోవములను,ఆశుడా శీ ఘముగా, (పకోపయతి = (పకో 
పింపచేయుచున్నది, జీళ్ణైతు = జీర్ణ లక్షణములతో కూడి యుండువాని యందై తే, 

స్వస్టాన స్టేషు = నిజనివానముల యందున్న, దోషేమషు= దోషములుండగ,చాతా 

నులోమ్యాత్ వాతము అనులోవముగ నంచరించుచుండుటవలన, మూ(తపురీష 
వేగేషు = మూత్రపు రీషములయొక్కు- వేగములు, ఉత్స శ్రైషుడావదలి వెట్టినవగు 

చుండగ, ఉర్గారవ్భాదయ।సోతో ముఖేషు=ా తేకువులు హృదయము సోతోముఖ 

ములు, విళుద్దై = పరిశుద్దముగ నుండగ, విశదకర ణీ = ఇం దియములు 

నిర్మలములుగనుండగ, లఘునిశరీరే=ా శరీరము శేలికగనుండగ, ఉదీశ్థేలగ్న = 
జాఠరఅగ్ని (పజ్వరిల్లు చుండగ, బుభుణాయాం జాతాయామ్ = ఆకలిపుట్టు 

చుండగ, అభవహృతం అన్నమ్=చేయబడిన ఆహారము, దోషూన్ = దోషము 
లను, అృపదూషత్ హవికృతిని చెందింపక, ఆయుర్చ్భలవక్షాన్ = జీవితమును, 
శరీర బలమును, శరీరవర్గ ముగు; అఖివర్ణయతి = మిక్కిలి వృద్దిని పొందించునది, 
కేవలం = |పధానముగ, భోజనమునకు, అయమేవకాలః ఇది యేనమయము. 

తొత్త్రర్భంయు ఆహార  పానీయాడుల కుపయోగా ర్మ 

మగు కాలము రెండు విధములుగ విభజింవబడినది. 1. బుతు వ్యాధ్య చత, 

2. జీర్ణాజ్నర్ధ లక్షణము. అన్న పానముల ఉపయో గార్డు కాలములుగా విభజింప 

బడిన వె చే శెండునూ బుతువ్వా ,ధులనే ఎతించు వైద్యుడు సుగమముగ ఆరోగ్య 

వంతునికి అనారోగ్యవంళునికి విధించు ఆహోరపానములకొరకు చెప్పబడినవి 

ఆరోగ్యవంతుడు పబుతుపులో యే యే ఆపహోాంపానీయముల సేవించవలయు. 

ననెడి నియమమును యే ఆహారపానీయములను త్యజించ వలయునసెడి నిషేధ 

మును బుతు విభాగము తెలియచేయును, యే యే వ్యాధులలో యే యే 
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ఆహారపానీయములు హొతములు, లేక అహితములు అని తెరియచేయునది 

వ్యాధ్యా చేకకాగలదు. బుతువిభాగము, న్వస్టవృ త్రము, కొటిశే నిన్టేశింవ 
బడినది. కాని శరదృతువులోకల్లు కఫజ వికారములలో చానికి విపరీతమై నప్పటి 
కిని ఎక్కువ తీక్ష ఉప్ప గుణములుగల పదార్థములను సెవించరాదు. “పిత్తం 
శరదికువ్యతి. అను వాక్యామునుబట్టి శరదృతువు పిత్తముయొక్క [(పకోప 

కాలముకాన తీళ్టగుణ ఉప్పగుణ ములుగల పదార్థముల సేవనవలన పిత్తము (వకో 
పించు[వమాద మేర్చడును. అందువలన బుతువిభాగమందు న్వభావసిద్దమై న దోష 
[పకోపములను గూడ గుర్తించ వలెను. జీర్ణాజీర్ణలక్షణములతో కూడినకాలము 
రెండవది. ఏ కాలమునందు చేయబడిన ఆహారము చక్కగ పచనమగు 

చున్నదో ఆకాలమును జీర్ణ లక్షణములు గలకాలమని చేరొ-న బడినది. పకా 

లము నందుచేయబడిన ఆహారము సరిగా పచింపబడదో లేక జీర్ణ ముకాదో దానిని 
అజీర్ణ లక్షణములు గలకాలముగాచెప్పు చున్నారు. కాలని క్రైళమునందునూ న్వస్థఆతు 
రులను సమతుమునందిడుకొనియే చెప్పినట్లు కనపడుచున్నది. ఎట్టనగా,నమాగ్ని 

గల ఆరోగ్యవంతుడుచేసిన విధివిపొతమైన ఆహారము నకాలములో పాకము 
చెంది ధాతువృద్ది కది దోవాదకారి యగుచున్నది. ఆరోగ్యమును వృద్ది చేయు 

చున్నది. విషమాగ్నితోకూడిన మానవుడు భుజించిన ఆహోరము నరియగు 

సమయమున చక్కగ వక్యము చెందక ఆమరూపమును దాల్చి అనేక వికారము 
లను బుట్టించును, మరియు మందాగ్నికల మానవుడు ముందు దినమున చేసిన 
సకాల భోజనము మరుసటి రోజువరకు అపక్వమై యుండగా (ఆమరనము) 
మరల మరుసటి దినమునచేసిన భొజనరసముతో (అహార రసముతో) కలిసి 
వెంటనే అన్ని దోషములకు (పకోపింప చేయును. ముందు దినముచేసిన ఆవో 

రము చక్కగ జీర్మింప చేయ బడినదై , వాత పిత్తశ్లేమ్మలు తమతమ నియమ 
ముల యందుండగ, వాతమనులోమముగ సంచరించుచుండగ, మల మూత 

ముల (ప్రకృతి చక్కగ నుండగ, ఉడ్షారళుద్ది పృాదయశుద్ది ఏర్పడినపుడు (సోత 
స్ఫులు కుద్దిగనున్నపుడు ఇం[దియములు [పసన్నములుగ నున్నపుడు శరీరము 

లఘువుగ నున్నపుడు జాఠరాగ్ని జాగదవస్థలో నుండగ చక్కగ ఆకలియగు 
నపుడు భుజించిన భోజనము దోషములకు పటుత్వము కల్గించక జీవితమును బల 

మును వర్గమును వృద్ధిపరచును. భుజించుటకిదియే నరిమైన కాలముగ నిర 
యింపబడినది. 

కోళిలోఖ : కాలము శెండు విధములుగ అన్న పానముల నువయోగించు 
యోగ్యతను పొందుచున్నది, బుతువ్యాధ్య మేవ, జీర్ణాజీర్గలకణమని, ఈ 

చెంటిలో పానీయములు మా(త్రమే హితక్రరమని చెప్పబడినవి. వ్యాధినిబట్టి 
ఈ లక్షణములతో కూడిన వ్యాధియందు వ్యాధ్యవస్థలంధు ఇట్టి ఆహారము తగిన 

దని చెప్పబడినది ఎట్టనగ జ్వరమునందు గో తీరముచితమైనది. అట్లుకాని 
పక్షమున వ్యాధి గన్తునికి కూడ బుతువునుబట్టి ఆహార నియమము విధినిబట్ట 
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కలదు. ఎట్టనగ శ్లోషడ్తిము వలన కల్గినవ్యాధి అయినప్పటికిని శరద్భతువునందు 
కఫమునకు విరుద్ధమైన తీక్ల, ఉప్ప గుణములుగల పదార్థములు ఉపయోగార్హ 
ములుకావు. ఎందుకనగ శరద్భతువునందు పి త్రము (పకోపించును. అందువలన 
తీక్ష ఉస్టగుణములు పిత్త వర్ణకములు, ఆరోగ్య అనారోగ్యవంతులై న ఉభయు 
లకు జీర్ణాజీర్లలకణములు వివరింపబడు చున్నవి. ఆహారము జీర్ణముశకాని వానికి 
అన్నముచేత ఆహోరపరిమాణరూపమెన సారముచేత ద్ల్వవిధ్యము (పదర్శింప 
బడినది. అన్నము జీర్ణముకాని యెడల ఆహారమునందిచ్చకలుగదు. ఆవోర 
సారభూతమైన అజీర్ణము తరువాతి దినమున భుజించిన ఆహారరసముతో కల్సి 
ఆమరనముతో పూయబడిన [సోతో మార్గములయొక్క_ అవరోధముతో వాతాదు 
లకు వెంటనే [వకోవమేర్చడును. ఆహారము సరియగు సమయమున జీర్ణమెన 
యెడల దోవములన్నియూ స్వస్థానములందుండి భుజించిన అన్నము దోషము 
లను |పకోపింపచేయక ఆయుస్సు, బలము, వర్ణములను వృద్ది చేయును. 

నూ॥ అతీతకాలం పున_స్త ద్వాతవిష్టబ్దం కృ చ్చాద్విపచ్య తె కరస 
యత్యన్న రుచించ పునరుపహాస్తి; ఉపయోగ వ్యవస్థాతు నాస్నాతో నదిగ్వా 
సానైక వస్తు ధృక్ న మలినవననో నాహుత్వాన జపిత్వానానిరుప్య దేవతా 
భ్యః నపిత్యభ్యోనదత్వా గ మన్నగ్న యె నగురుభ్య నాతిధయే నాభ్యాగ శే 
భగ్యోనశ్వ వయః శ్వవచేభ్యః (వపత్యవేక్యు చా(కితో పా|శితానపి తిరళ్చో౬పిస్వ 
పరిగృహొతాన్ [వళన్త దేశకాలోపకరణయు కః (సగ్వీ విభూషితః సుగని 
రార్ల పాణి పాదః సువిళుద్ద వదనో౭_భిమతసవాః కేశమతి. కాద్య నుపజుష్టమనిం 
ద్యమనిందన్ననిన్దిత మపునరుస్వీ క్చతం నా త్యుప్ట మనుపదగ్ధం నుసిద్దమలో లోనా 
సాతశ్త్యం నావిదితం నావిదితాగమం నాతి సాయం నాతి [వగే నాకాశే నాతసే 
నాన్టకానే నాథ్ వృతన్యనళశయ్యా స్టోనోన్నమ్య (పచేశినీం నపా|శేభిన్నే నాసం 
వృతె నమలినే భావధూషితేవా నచాననస్థితే న వాన్తస్థై నవాస్తే (పాన్నుఖః 
సుమనాః ళుచిభకాకుధితానుకూల జనోవహితం హితమన్నమళ్నీయాత్ । 
నపర్యుపిత మన్య (త మాంసోపదంశభ వమ్యేభ్యః। నాశేష మన్యత దధిమధు 
ఘృత సలిల సక్తు శుక్ష పాయ ేభ్యో2పిచ। స్నిగ్ధంలమఘమూసప్ట్ర మవిళంబిత మనతి 
_దుతమజల్పన్న హాసం న్తనశ్రనాః సమీక్యుసమ్యగాళ్యానమ్ | 

(వతివదార్థ ము: అతీత కాలంపునః కాలము నతి[క్రమించి చేసినదై తే తక్ = 
ఆభోజనము: వాత విష్టబ్దమ్ = వాతముచేత స్తంభింప చేయబడినదై , క ('థాక = 
అతికష్టముగ, విపచ్యత = వచింపజేయబడుచున్నది. అన్నరుచిం = ఆహారము 
మొక ్క్కరుచిని,క రర్చియతి =తగ్గించుచున్నది,పునః = తిరిగి, ఉపవా న్లిడానశింపశేయు 
చున్నది. ఉప యోగ వ్యవస్థాతు=ఆహారమును చేయుటకు పద్దతియయిశే, అస్నా 
తండాస్నానముచేయక', నదిగ్వాసావవ(్త్రమును ధరింపక, వై క వస్త్ర ధృక్ = 
ఒకే వస్త్రమును ధరించియు, నమలినవసనః = మాసిన గుడ్డలను కట్టుకొని, 
నాహుత్వాహఅగిృ్షియందు. వావనము చేయక, నజపిత్వా = గాయత్రీ మంత్ర 

7 
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మును, మొ॥ చేవతలను న్యరించక, నానిరువ్య చేవతాభ్యః= దేవతలను గురించి 

సంకల్పము చేయక, నపితృభ్యః =వితృచేవతల నుద్దేశించి సంకల్పించక, నదళార్త 

అగమన్నుం అగ్న యే = వ్యంజననహితమైన అన్నమును మొదట అగిష్నకి 

ఇవ్వక (అనగా కొద్ది కొద్దిగ అన్నమును అగ్నికి ఆహుతికి లయకు నగురుభ చ 

గురువులకు సమర్చించక, నాతిథవే=ావచ్చిన అతిధికి నమర్చించక, నాభ్యాగ 

భ్యః=ఎదుశెక్కి వచ్చిన వారిని తృ ప్తిపరుపక, అభ్యాగకభ్యః =వాతాత్తుగా 

ఎదురుగా వచ్చిన, శ్వవయళ్వప చేభ్యః = కుక్కలు, చండాలుకు, వతులు 

మొదలగు వారిని తృ _ప్తిపరుపక, ఆ(శ్రీితో పా|శితానపిడాతనను కొలుచువారై న 

భృత్యబాంధవాదులను తన నా(శియించిన వారి ఆ(శితులను, తిర శ్రోపి=ా 

గోవులు మొదలగు పవిితమెన _జంతువులనుగూడ, న్వపరిగృహీతాన్ = 

తనకిమ్హు లెనవారికి, (ప్రత్య వేత్యు = పరామర్శించి, (అనగ పీరందళి భోజనాదులచే 

తృ వ్రీివరచి, హితం = పథ్యకర మైన అన్నం = అన్నమును, అశ్నీ యాత్ = 

భుజించవలను. 

(పళ_న్హ దేళకాలోప కరణయు క్షఃడావరిశు[భమైన 1వదేళము విధివిహితమై 
భోజనము చేయుటకు [పళన్త్వమై నకాలము, భోజనమునకు కావలసిన (ీష్టమై న 

శుభమైన సామగితో కూడినవాడై , న్వగీ=మాలలు ధరించినవాడై , విభూపి. 
తఃహరత్నాదులతో అలం కారము చేసుకొనినవాడై , నుగంధి=మంచిగంధములను 
పూసుకున్న వాడై ,ఆర్డ 9పాణిపాదః  చేతులను,పాదములను కడుగుకొనినవాడైై; 
సువిశుద్ధవదనః=నీళ్ళతో చక్కగా ముఖమును ళు భపరచు కొననవాడై., అభి 
మత సవాోయఃడాతనకిష్టులెన చారితోకూడి కొన్నవ్నాడె, హితం = పథ్యకర 
మైన, అన్నము అన్నమును, ఆక్నీయాత్ హభుజించవలను, తత్ =ఆ అన్నము, 
కేళ మడి కాద్యనువజుష్ట్రమ్ = వెం్యటుకలు, ఈగలు మొదలగునటు వంటివి 
పడనట్టిది, అనింన్యమపి ద గర్హి తమెనప్పటికిని ఆహారమును నిందించక, అనింది 
తమ=ఎవ్వనిచేత నిందింపబడనట్టి అన్నమును, అపునరుప్పీకృతమ్ మరల వేడి 
చేయనిచానిని, నాత్యుష్ష్రమ్ ఎక్కువ వేడిలేనిదానిని, అనువదగ్గమ్ =ఏ ఆవోర 
మైతే అగ్ని తప్తముకాదో, సుసిద్దమ్=చక్కగా పాకము చేయబడిన, అలో 
లః=తన (పకృ్ళృతికి హాని చేయక యుండునటు వంటిది, నాసాతగ్యమ్ =తనకు 
సాత్మ్యము కానిది నావిదితమ్ =గుణ, అవగుణములు శెలిసినదికాదో, నావిది 
తాకన్లుమ = శాస్త్రమునందు ఏదై తే నిషేధింపబడలేదో, నాతిసాయమ్ = 
సాయంకాల [పారంభమునందు, నాతి[వగ=| పాతఃకాలముయొక్కా ఆరంభము 
నందు, నాకా శే=ాబయట _(పదేశమునందు, నాతపే==ఎండనందు, నాొంధ 
కా రే == చీకటియందు, నాభోవృ కేన్య == చెట్టుయొక్క (క్రింద, నళయ్యా్య_న్హజా 
పరుపుమీదకూర్చుండి, అన్నమ్ =అన్న మును, నాళ్నీ యాత్ హతినకూడదు. నాన్న 
య్య వదెశినిమ్ = రెండవ వేలిని నిటారుగయుంచి భోజనము చేయరాదు, నపా[త 
ఖిన్నే పగిలిన కంచములో భోజనము చేయరాదు, నా సంవృత్ = వెడల్పుగా 
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లేని పాతయండు తినరాదు, భావదూషితేవ = దుష్టముకానిదై 
దుష్టముగా భావింపబడిన అన్నముకు తినరాదు. సరామతేంనినై 
నుంచి తినరాదు, నవా స్త స్థా వెతియందు క్ గోజన పా(తనుంచుకొని 

నవా చేతిలో భోజనము చేయరాదు, (వాజ హుగ్రిఖః = చూ ఎదక్కుగ 

ముఖము కలవాడై, సుమనః = [వనన్నమెన మనన్నుతో పవి తమైనవాడై, 

శుచిభక్రామధితానుకూల జనోవహితమ్ వవి[తమైన ఆకలి లేనటునంటి తనకు 
అనుకూలుగుగా నన్నటువంటి జనములతో కూడు కొన్నటువంటివాడె , 
హితమహపధ్యకరమెన, అన్నమ్ అన్నమును, అకశ్నీయాక్ = తినవలె=- 
పర్యూషితమ్ = వెళుకటి దినమందలి చద్ది అన్నమును, నాక్నీయాత్ ైతినరాదు, 
అక్య[త్రమాంసోపదంశళ భ శేభ్యః = మౌాంనముకు, పండ్లతోనమిలి తిను వచా 
ర్థములను భజ్యూదులను వదలి పెట్ట ఇతరములను తినవలెను, దధి, మధు, ఘృత, 
సలిల, సక్షు,ుళుక్తృ, పాయ'సేభొ “ఇవి = పకుగు అనె, నెయ్యి, సిక, పండి 

పదార్థములు, పులిసిన పదార్థములు, పాయసములు వీటని. 'టికంళుటు, 
అన్య _తా=విడిచిి అశేవమ్ = మిగల్చకుండా, నాశ్నీయాత్ =తినకూడదు, 
స్నిగ్గమ్ = స్నిగ్రమెనది. లఘూసప్ట్రమ్ == వా కొంచము వేడిఅయినది, అవిలంబితమ్ = 
ఆలస్యము చేయనిది, అనకిధృతన్ త్వరగా చేయనిది, అజల్బన్ = మాట్లాడ 

కుండా, అహనన్ =నవ్యకుండా, సమ్యక్ = బాగుగా, అక్మానండాతన", 

సమీత్యు = బాగుగా పరిశీలించుకొని, తన్మనాః వాఅన్నమునం దె మననును లగ్నము 

చేసినవాడై_, హితమ =వథ్యకర మైన, అన్నమ్ == అన్నమును, అక్నీయాత్ = 
భుజించవలను. 

తాల్ఫ్ ర్భంయు : ఆవోర పదార్థ ములయొక్క- ఉపయోగము ఇచట 

వర్ణించు చున్నాడు. ఆహార పదార్థ ములను ఎట్లు ఉపయోగించవలెను. ఆవోర 

మును సేవించునపుడు నిషేధించవలసినవేవి, అను విమయముసు ఇచట వ్యాఖ్యా 

నముచేయుచున్నారు. స్నానము చేయక భుజించరాదు. శు|భ్రమయిన వస్త్రము 

లను ధరింపక్ర భుజింపరాదు. మలిన వస్త్రములను ధరించి భుజించ రాదు. శ్వ 

రుని సర్రరించక భుజించ రాదు. అన్నములో కొంత భాగములు అగ్నికి ఆహాతి 

చేయక భుజించరాదు. గురువులకు బంధువులకు నమయమునకు వచ్చిన అతి 
థులకు, పిలువక యే వచ్చిన అభ్య్యాగతులకు, శాన, వీ ఛండాలుకు మువ 

అగు వారికి ఆహారమును అర్పించిన తరువాతనే తాను భుబజించవలగ , తనను 

ఆశ్రయించిన వారిని తనకా[శితులై నవారిని ఆ[శయించినవారికిని తన ఆశయ 

ములోనున్న _ ఆవు, గుర్రము మొదలగు జంతువులను, తన ఆత్మీయులను 
మొదట భోజనముతో తృ వ్రీపరుపవలెను. తరువాతనే తాను భుజించివలెను. 

భుజించు (వదేశము మిక్కిలి పరిశు భముగా నుండవలెను. శాస్త్రము 

నందు నియమిత మెన కాలమునం దే భుజించ వలయుక... మరియు భథోజనసనమయ 
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మున భోజనమున కువయోగించు పాతసామ్మగి అంతయుపరిళు[భముగా నుండ 

వలయును. ఇట్టి (ప దేశములో తాను హాన్త్షపతవాళనమును, పాద పజాళనమును, 
ముఖ(పవాళనమును బాగుగా చేసికొని వాటిని శు భపరచి నుగంధభరిత మైన 

పుష్పమాలికలను ధరించినవాడై , ముత్యములు, వ(జములు, రత్నములతో 

చెక్కిన బంగారు అభరణములచే ౪ అలంకృతుడై. సుగంధ ద్రవ్యములు ఆ|పచేళము 

నందంతయూ గుభాళించుచుండగా తాను తనకు అనుకూలుర. సంచరించు! 

ఆత్మీయులతో కలిసి అన్నపానములను చేయవలెను. ఆ అన్న పానములు 
వెం[టుకలు ఈగలు దోమలు మొదలగువాని స్పర్శ లేనిదిగా నుండవలెను. ఆవోర 

మును చూచిన వెంటనే మాంసము మొదలగు గర్భ్ఫ్మిత భావము కలుగ కుండు 

నదిగా నుండవలెను. ఆవోరమును నిందించుచు భుజింవరాదు. [పాణస్వరూవ 

మైనది అన్నము గనుక పరిశుద్దమయిన, చక్కగా సిద్దము చేయబడిన ఆహారము 

నందు, ఎప్పుడునూ దోషముల నె_త్రి చూపరాదు. తనవ్భాదయమునందు ఎంత 
అశాంతియున్న నూ భోజనముచేయు నమయమున శాంత మనన్కుడై భుజించ 
వలెను. మరియు చల్లారి పోయిన ఆవోరపచదార్గ ములను మరల వేడి చేయరాదు. 

ఎక్కువ వేడిగానున్న పదార్థములను భుజింవరాదు. ఆహారము బాగుగా పాకము 
కానియెడల ఆ అపక్ష్ళమయిన ఆవాోరమును భుజించరాదు. తన (వక్ళతికి 

వోనిని కలిగించు ఆవోరమును భుజించరాదు. ఆహోారపదార్దములయం దలి గుణ 

ములు శాన్రుముతో ఆ మోదిం పబడిన'వై. యుండవలెను అనగా ఆ ఆహోర 

పదార్థములు బుతువులచే అనింద్యములుగా నుండవలెను. ఉదయ (ప్రారంభ 
మున సాయంకాలమునందు భోజనము చేయరాదు. ఆవరణము లేని (పదేశమున 
కూర్చిండి భుజించరాదు. తర్ణ నిని నిటారుగా నుంచి భుజించరాదు. పగిలిన, 

వెడల్పుగా లేని పాత్రలో భుజించరాదు. అళుద్దమయిన పాతలో భుజింవ 

రాదు. తాను కూర్చుండు పీటవైన చేతులనుంచియూ, చేతిలో భోజనపా్యత 
నుంచుకొనియూ, చేతిలోనికి ఆహోరమును తీసుకొనియూ ఆవోరమును భుజింవ 
రాదు. పూర్వాభిముఖుడై, (పసన్నెం్య[ద్రియమనన్కుడై , పవి|త భావన కల 
తన కనుకూలురై న వరిజనులతో కూడుకొన్నవాడై , హితకరమయిన అన్న 
మును భుజించవలయును. మాంసము, దంతములతో నమిలి తిను భత్యుములను 
వదిలిపెట్టి, ఫలాదులను వదిలిపెట్టి చద్ది అన్నమును మురోజు భుజించకూడదు. 
వెరుగ్కు తనె. నెయ్యి, నీళ్ళు, నత్తు, శు కము, పాలతో తయారుచేసిన పదా 
రములను కొంచెమయిననూ శేషమును వదిలి? పెట్టియే తినవలెను. వ్యవధానము 

లేకుండగనూ, త్వరవడిగాని, మెల్టగాగాని మాట్లాడుచూ నవ్వుచూ భోజనమును 
భుజించరాదు. ఆహారము హితకర మైనది, అహితమును చేయునది, ధోషభూయిష్ట 
మయినది అను ఆహారమునందలి గుణాగుణావిచారణముచేసి స్నిగ్ద, ఉప్ప లఘు 
గుణములు కలిగిన ఆవోరపానీయములను £ యమములను పాటించుచూ తేక 
మనస్కుడై భుజించవలను.. 
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లోళిలోఖ : జీర్ణలక్షణములతో కూడిన ఆవోరశాల మతికమించిన దగు 
చుండగా ఆహోర విధి, ఆహార ఉపయోగ నియమము చెప్పబడుచున్న ది. వస్త్రము 
ధరించక భుజించరాదు. మం తపూర్వకముగ తిలఘ్ఫుతాదుల చేత అగ్నికి 

ఆహుతులనియ్యక భుజింపరాదు. జపముచేయక భుజింపరాదు. దేవతలకు సంక్రల్ప 
పూర్వుకముగ ఆవారముకు వేదించక తాను భుజింపరాదు. ఎంగిలి కాని ఆహార 

పదార్గములన్ని టిరుండి కొంచెము కొంచెము మొదట అగ్నికి ఆహుతిశేసిన తదు 
పరియే భుజించవలెను. కాకతాళీయముగా భోజనము కొరకు వచ్చిన అతిధులకు 
తన ఇంటికి యేదో ఒక కారణము చేత వచ్చిన బంధువులు మొదలగువారిని, 

పకులను కుక్కలను చండాలురను భోజనాదులచేత తృప్పి పరచి యేతాను భుజింప 
వలయును. తనను ఆ|శయించిన వారిని ఆ శితులను ఆ ళయించిన వారినీ తన 

సన్నిధానమునందున్న గోవులకు గుజ్ఞములు మొదలగు వానిని ఆత్మీయులె న 

బంధుమి| తాడులను భోజనాదుల చేత తృపి, పరచియే తాను భుజింపవలయును. 

తాను భుజించు (ప్రదేశము పరిశు భముగా నుండవలెను. ఆహారము నందు 

పయోగించు పాత సామ్మగి కూడ పరిశుభముగా నుండవలెను. గర్హితమైన 
ఆహారమును కూడ స్వయముగా తాను నిందించరాకు, ఇతగులచేత ఆ ఆవోరము 
నిందింపబడినడై నప్పటికిని తాను భుజించునపుడు ఆ ఆహారము బుజిప 

రాడు. అగ్ని సంయోగమువలన అవోరము చక్కగా పాకము చెంది 

యుండవలయును. ఆ ఆవోరము నందలి (ద్రవ్యముల యొక్క గుణాగుణములు 

తెల్సి యుండవలెను. కాల విభాగమునుబట్టి ఆహార పదార్దములు శాస్త్ర ముచేత 

నిందింవబడనివిగా నుండవలెను. దివారంభమునందు,  దినక్షుయసమయము 

నండు భోజనము నిమేధింవబడినది. ఇచట “పగి అను శబ్దము పూర్వా 

హ్లమును సూచించునదిగా ఈ (గంథక_ర్త (ప్రయోగించెను. ఎట్లు (పయో 

గింవబడెనో నాకు తెలియదు. అట్లుగాని పతమున మధ్యాహ్నమునందు 

భోజనము నిషేధింప బడినట్లు ఊహింపనగును. బయలు [పదేశమునందు 

కూర్చుండి ఆహారము భుజింపరాదు. మరియు చేతితోకూడ ఆహారమును 

తిన రాదు. చద్దన్నమును తినరాదు. అగ్నిచేత పాకము చేయబడిన ఆహారము 

లలో అన్నముచేత, దంతములతో కొరికితినెడు ఆవారముతోకూడి ఫలాదు 

లనుచేర్చి . భుజింపవలెను. ఆవోరపదార్థములను భుజించునపుడు కొంచెము 

ఆహారమును వదలిపెట్టియే భుజింపవలెను. మెరుగు, తేనె నెయ్యి మొదలగు 

వాటిని నిశ్ళేషముగ భుజింపవచ్చును. సిద్ధః ఉప్ట గుణములతో కూడిన 

ఆహారమును తనను తాను చక్కగ పరితంచుకొని ఆవోరమునందేక మన 

స్కుడై హితకరమైన ఆహారమును భుజింపవలెను. 

మూ॥ స్నీగ్గలఘూషహ్లానిః వహ్ని మౌదర్యముదీరయం తి కోష్టం పరిశోధ 

య ని ధాతూన్నవి కుర్వతే, ఊ[వన్దరయ న్ల్తి అనిలమనులోమయంతి తథాస్ని 

గ్గం దృడీకరోతీన్లి యూ ణ్యుప చి నొతి శరీరమపచినోతి జరసంబల మభివర్టయతి 
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వర్ల [ప్రసాద మభినిర్వ ర్హయతి! లఘుచపునః స్వభావాదిభి రన్న మ్యవతి పీడ 

యదోషా నవ్యథమానం పరిణామ'ేతి। విపన్నమపిచాల్పదోషం భవతి। ఉప్పంచ 

పునర్జనయతి రుచిమువశోషయతి శేపషా్యాణమ్ ! విలంబితన్ను భుంజానోనతృ_ప్రి 

మధిగచ్చతి, బహుచభుం శే శీతీభవతి చాన్నజాతమ్ _విషమపాక్రంచభవతి! అతి 
దృతన్యూ భుంజానన్య జల్చతోవానతో౭_ న్యమనసో వాభ వేదుస్నే వాన మవ 

సాదనం భోజనస్యా (పతిష్టానం గుణదోష విభావనంచ॥ 

(వతివదార్థయు : స్నిగ్గ లఘూష్టానిః= ఆహార ముయొక్ష సిగ్గలఘు ఉన్న 

గుణములు, జెదార్యం వహ్నం = జఠరాగ్నిని, ఉదీరయ న్లి = వృద్దిచేయు 
చున్నవి, కోవ్షమ్ = ఉదరమును, _ పరిశొధయ న్సి == వరిళోధించు 
చున్నవి, ధాతూన్నవికుర్వుళే =రసాదిధాతువులను నిర్మలముగశేసి వృద్ది చేయు 
చున్నవి, మరియు, దూషితములుగ చేయవు. మి[పంజరయ ని =ఆవహోారవచార్గము 
లను వెంటనే జీర్ణ మును చేయుచున్నవి, అనిలమ్ = వాయువును, అనులో 

మయ న్తి=అ_లోమముగా సంచరింవ చేయుచున్నవి, తథా=అక్తే, స్నిగ్గండా 
స్నిగ్ధ గుణములుగల ఆహారము, ఇం|దియాణి=ఇన్టి)యములను, దృఢీకరోతి=ా 
దృఢముగ చేయుచున్నవి (పటిష్టములుగ చేయుచున్నవి), శరీరమ్ = శరీరమును, 
ఉపచినోతి =పుష్టముగ చేయుచున్నది, జరనం=ాముసలో త్రనమును, అవచినోతి= 
త లగించించుచున్నది. బలం == బలమును, అభివర్మయతి = మిక్కిలి వృద్ది చేయు 
చున్నది, వర్ష వసాదం = శరిరవర్ణ మును ఇన్లీ )యములక్రు, (పనన్నత్వమును, 
అభినిర్వర్తయతి == క ధించుచున్నది, లఘు చవునః = లఘు గుణములు 
కోల ఆవోరమై శే, న్వభావాదిభిః = న్వభావ సంయోగ సంసా్కారాదుల 
చేత, అన్నం అన్నమును, దోపాన్ =వాతాది దోషములను, అ (పతిపీడయత్ = 
పీడించక, అవ్యధమానం = నిర్భాధాకరముగ. పరిణామమేతి=ా జీర్ణ మగును, 
(ఆహార వరిణామరూవమెన జీర్ణ మును పొందుచున్నద్), విపన్నమపిచ = 
పక్షము కానిదై నవ్పటికిని. అల్పదోవం = స్వల్పదోవము కలదిగా, భవతి = 
అగు చున్నది, ఉప్లంచపునః == ఉస్పగుణములుగల ఆవహోరమెశే, రుచిం=ా 
ఆవోరరుచిని, జనయతి -- కలిగించును, న్రప్మూణం = కఫమును, ఉప 
శోవయతి = శోషింపచేయు చున్నది, విలంబితంతు = ఆగి ఆగి (మధ్య మధ్య వ్యవధానముతో ), భుంజానః =భుబించువాకు, తృ ప్లీన్ =ఆహోరతృ విని, నాతి 
గచ్చ నీడాపొందరు. బహుచ భుం క్ష =ఎక్కువగతిందురు, అన్న జాతమ్ = ఆహారనముచాయము, రీక్రీభవతి = చల్లగ నగుచున్నడది, విషమపాకంచ వా 
మిెయు విషమపాకముగ, భవతి = అగుచున్నది, అతిదృ తంతు=త్వరాతిత్వర గనై శే, భుంజానస్వ == భుజించువానికి, జల్పతః == భుజించునపుడు ఇతరులతో మాటలాడువానికి, వాసతఃడానవ్వువానికి, అన్యమనసోవా = అన్యమనన్కుడై న వానికి, ఉస్నేహానం = ఇతరనాడులలోన్సికి వెళ్ళుట, అవసాదనం =భో జనమును పచించుటలో, భా జనస్య అపలిష్టానమ్ భి” జనముయొక్కస్థి తి సరిగ లేకుండుట, 
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గుణదోపావిభావనం = గుణదోవములయొక జ్ఞానము లేకుండుట, భవతి 
అగుచున్నది. 

తౌత్హ్రర్భాము : ఆహారము నందలి స్నిగ్గ, లఘు ఉప్పగుణములు మూడునూ 
జఠరాగ్నిని ఉద్దీపింపచేయును, కోస్టమును కుద్ది చేయును 'రసరకాడి ధాతువులను 
నిర్తులములు గణేశ వాటిని వృద్ది పరచుచున్న వ్ వాటిని వికృతి. చెందనీయవు. 
క దూపితములు గా చేయవు ఆహారమును శ్ర తరగా పచింవచేయు వాయువును 

అనులోమముగా సంచరింపచేయును. ఆవోరమునందు ఈ మూడు గుణములను 
(ప్రవేశపెట్టి విస్తృత రూపమైన ఈ విపులీకరణమును సమీజించగా వాత, పిత్త, 
వ్రష్మలయొక్క సామ్యావ స్ట సను వ్యంగ్య మగ్యాదతో నిరూపిం చినట్టుగా ద్యోతక 

మగుచున్నదది. ఎట్టన గాన్ని గ్ధ్గగుణముతొ కఫమును, లఘు గుణము శో వాయు 

వును, ఉష్పగుణముతో పి త్తమును వివతింప బడుచున్నవి. ఆయుశ్వేదము 
యొక్క. “వరమని ద్దాంతము ఏ దోషములయొక్కు. సామ్యావస్థవల్ల నే శరీరవృద్ది 
యగుచున్నదది అని” సమన్వయరూపముగ ఈ మూడు గుణములయొక్క 
ఫలవర్శ్యనము అట్టు చేయబడినది, ఆహోరమునందలి స్పిగ్గగుణము ఇం|దియములను 
బలిష్టములుగా చేయుచున్నది. శరీరమునకు పుష్టిని “కలిగించు చున్నది. మునలి 
తవమును తొలగించు చున్నది. శరీరబలనును 'వృద్ధిపరచు చున్నది. శరీరము 
నకు వరమును 1పసాదించుచున్నది. 

ఆవహారమునందరి లఘుగుణము స్వభావ సంయోగ, సంసా రాదులకు 

కారణభూతమైన దోషములను (ప్రకోపింపచేయక అన్నమును సరియైన పద్దతిలో 
ఎట్టిబాధలు కలుగకుండా పచింపచేయును. ఎప్పుడై ననూ చాధ ఏర్పడిన ఎడల 

అది స్వల్పముగా నుండును. 

ఆవోరమునందలి ఉప్పగుణము ఆహారమునందు కచిని పుట్టించును. అశ్లే 
కఫమును శోషింప చేయును. 

ఆహారమును వ్యవధానముతో (ఆగి ఆగి) చేసిన యెడల తృ వ్రియుండదు. 

మరియు ఎక్కువ అన్నమును తిషను. మెల్ల మెల్లగా భోజనమును చేసిన యెడల 
ఆహారమంత యూ చల్ల గానగును. ఇందువలన ఆహారము నమముగ పాకము 

చెందక విషమపాకమును చెందును. త్వరత్వరగా (అతిత్వరగా) అవోరమును 
భుజించిన యొడల, ఆవోరము చేయునపుడు ఇతరరులతో మాట్లాడుట, నవ్వుట 

మొదలగు వానివలన భుజించువాని మనను బౌజనమువై యుండక ఇతర 

విషయములలోనికి పరుగెత్తును. ఇదియే కాక భోజనమందలి స్నిగ్గత నశిం 

చును, ఉచితమెన ఆహారము నందలి గుణములు కూడ సన్న గిల్లును, 

ఇందువలన వై కారణములతో వానికి అగ్ని మాంద్య'మేర్చడును. భోజ 
నము నందలి | దవ్యముయొక్క హితహితము లను విచారించలెడు. అందువలన 
అభోజనము అ|వకిష్టపాలగును. ఇందువలన |పతిమానవుడున్నూ వ్యవధానము 

తోను, అతి త్వరగను భోజనము చేయరాదు. 
స్నీగ్గ లఘు ఉప్ప గుణములు మూడునూ రసాది ధాతువులను నిర్భల 
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ములుగా చేయుట చేత వాటిని వృద్దిపరచుటచేత వాటిని దూషితములుగా 
చేయవు. ఆది అను వదమునువయోగించుటచేత నంయోగ సంస్కారాది లఘు 

త్వములు (గహించబడినవి. లఘు గుణముఒక వేళ అపవజ్ఞ్యమును పొందినప్పటి 
కిని స్వల్ప దోవముసే చేయుచున్నది. ఉక్ళ్నెహానమనగా అన్నము ఇతర 
నాడులద్వారా వెళ్ళుట అని అర్థము. అన్యమనస్కుడై నందువలన భోజనము 
నందలి గుణదోషములు విచారించుటకు సాధ్యముకాదు, 

మూ॥ సమీత్య నమ్యగాత్మానమితి మమేదం సాతగ్త్యమిద మసాత్మ్యమి 

తి నిత్య మ[పమ త్రః (పత్యనెకేత। తతసాతల్హ్యైం నామనహోత్మ నాభ వత్యభ్య _స్తంత 

దె”చిత్వాదుప శేత ఇక్యేకే। సాతృ్య్థ వి పకీతమనుప శ యా దసాత్మ్యమ్ | అన్యే 

పునః (పకృతి వయోదేశర్తు దోమవ్యాధి వశేన సాత్మ్యం బహువిధమిచ్చ న్లి। 
తేహ్యుపళయ మా త్రమంగికృత్య విపరీతగుణ మప్యుపళా శేణ సాత్మ్య మాచ 

క్రతే। తుల్యగుణం చొానుపళయాదసాతత్ష్యమ్ | సాత్మ్యంతు |పవరా వర మధ్య 

విభాగెన (కత్రివిధమ్। తతసర్వరసం [పవర మేకరసంమధ్యంతు మధ్యమయేవ। 
"తేషు (పవరం సమదోషస్యాపదిళం తీత; ఇత రేపామపి కమేణ సాతగ్ర్యమపి 

చాహితం పొదేన పాదాంశేనవా వివర్ణయే దిత్యు క్షం పాక్; తత 
యచదావహారజాతం సమధాతూనకువ ర్హయతి విషమాంళ్చ నమీకరోతి తత్స 
మానతో హితం; విపరీత మహితమ్। తత్పునర్యా తాయోగాది వై చి[త్యాదని 

యత మపి యథోవదేళం యథాభూయిష్టంచ నీలయేత్ వరివారేచ। 

(వతివదార్థము : ఆతారానం=ాఆత్మను (తనకు నంబంధించిన నమస్త 
విషయములను), సమ్యక్ = బాగుగ, సమీత్య = చూచి, (భుజించవలెను.) 

మమవనాకు, ఇదం = ఈభోజనము, సాతగ్యమ్ =అనుకూ లమైనడి, చడమరియు, 
మమహనాకు, ఇదం = ఈ ఆహారము, అసాత్మ్యుమ్ = అనుకూలమెనదికాదు , 

బ్రితి=ాఅని, నిత్యం కా (వతిదినమును, అ|పమ_త్తః మై జాగ రూకురైై, [పత్య వ 

మేత = చూడవలయును, త|త్రడాసాతగ్య, అసాత్మ్యములలో, సాతష్య్యంవామవ 
సాత్మ్యము అనగ, ఆతృసానవా = అభ్యసించుటకు కారణభూత మెన ఆతగ్రితో 

కూడ, భవత్ ఉంటున్నది, అతః = ఇందువలన, తదెచిశ్యాత్ = శరీరమునందు 
అభ్యసించుట వలన, ఉవశేతఇతి == సుఖమును పొందినదగు చున్నది. సాత్య 
విపరీతము = సాతగ్ర్యమునకు వివరీత్వమెనది, అను వపాతళశయా సాతగ్య్యమ్ =అను 
కూలములే నందున అసాత్మ్యము, ఇతిడాఅని, ఏకేడాకొందజు, భావ స్త 
చెగ్చుచున్నారు, అస్యెవునః =మరి కొందరళు: [వకృతి వయో చేళర్తు దొమవ్యాధి 

వశన=(పక్ళతి, వయన్సు, దేశము, బుతువు, దోషములు ఇ్యాధి బేధముచేత , 
నాత్యం = నాత్మర్ధిము, బహువిధమ్ అనేక విధములుగ, ఇచ్చంతి = తలంచు, 

చున్నారు, తెపహిడావారయి శే, ఉపళయ మాొ[తం=అభ్యానమునందు యుండుట 

మా(తమే, అంగీకృత్య = అంగీకరించి, విపరీత గుణమపిడావిపరీతమైన ,గుణ 
మును గలిగియున్న, ఉపచా శెణ= అభ్యాసముచేత, సాత్మ్యమ్ = సాత్మ్యముగ, 
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ఆచక్షతె = చెప్పుచున్నాదు. అనుపశయాక్ = అభ్యాసము కాని వానితో, 

తుల్యగుణం = సమానమైన గుణము, అసాత్మ్యుమ్ = అసొత్మ్యముగ, భవతి = 

అగుచున్నది. 

సాత్మ్యంతు = సాతగ్ణమయిళే, (ప్రవరావరమధ్య విభాగేన = (ప్రవర, 

అవర మధ్య భేదములతో, (తివిధమ్ = మూడు విధములు, తత = ఆమూడు 
విధములలో, సర్వదసం పష. డసములు సాత్మ్య_మెన, (పవరమ్ పవర సాత్మ్య 
మ నియు, వక్షరసమ్ -= ఒ కేర సము పాత్మ్యమైన, అవరమ్ == అవర సాతస్మ్యమనియు, 

మ ధ్యంతు = మధ్యనుండుర సములు సాత్మ్యమైన, మధ్యమ మెవ = మధ్యమ 

సాత శ్రవ్రముగనే, భవంతి == అగు చున్నది. 

'లేషు=ఆ (పవర అవర మధ్యమ సాత్ష్య | పకృతి) ములలో, |వవరం=ా 

(వ వరసాత్మ్యము, సమదోష న్య = నమదోవ[పక్ళతిని, ఉపదిశ న్తి = చెప్పు 

చున్నారు. ఇతరేపామపి = మిగిలిన వాటిలోనూ, అహిత౦ = హితముకాని, 

సాతత్ర్య్వమపి =-సాత్మ్యమునుకూడ, [క్ర మేణడా[క్రమముగ (శాస్త్ర విధిననుసరించి ), 
పా దెన = చతుర్జా ుశముతో, పాదాంశేనవాజు లేక పదహారవ (16వ) బాగ 

ముతో, వివర్భ యేదితి = వదిలి పెట్టవలెననియు, పాక్ = పూర్వము, ఉక్షమ్= 

చెప్పబడినది. 

త త=-ఆమూడింటిలో, యచదావహాళజాతమ్ = యే ఆహారనమూహము, 

సమాన్ ధాతూన్ == సమస్థితిలోనున్న ధాతువులను, అనువర్తయతి=అను సరించు 
చున్నదో, విషమాంళ్చ = విషమములుగా నున్న ధాతువులను, నమీకరోతి == 
సమానముగ చేయుచున్నదో, తత్ ఆ ఆవహారసమూవామును, సనమాసతఃా 
సం శేపముగ, హితకు =పథ్యమైనది. విపరీతమ్ దీనికి విపరిత్వమైనది, అహితమ్ = 
పథ్యమైనదికాదు, తత్పునః = హితాహితరూపమైన ఆవారమైశే, మాతా 
యోగాదివై చి (త్యాక్ -ఆవార పరిమాణము, ఆహరాడులయొక్క సం యోగా 

దులయొక్క భిన్నతవలన, అని యత మపి=నియమము శాని దై నప్పటికిని, 

యథోపదేళమ్ = శాస్త్రము ననమున3౦ చి, యథాభూ యిస్టమ్ = యేది శాత 

మునకంచు ఆధిక్యతను కలిగి యుండునో, కీలయేత్ = దానిననుసరించ వలెను, 

పరిహా లేచ్చ =వదలి పెట్ట వలయును. 
(వతివదార్థము : తన ఆత్మను మిక్కిలి (శద్ధగ పరిశీలించి ఈ రసగుణ 

వీర్యవిపాకాదులతో కూడిన (ద్రవ్యముల పరికల్పనగల ఆవోరములను సాతాగ్త్య 

సాత్మ్య్థ విభాగముతో నిత్యమును పరీషించి ఇట్టి ఆవోరనముదాయము నాకు 

అనుకూల మైనది, ఇట్ట ఆహారసముదాయము నాకు  విక్ళతిని కల్లించునది అని 

[పతిదినమును తెలుసుకొనవలయును. 

నిత్యాభ్యాన వశమున తన ఆత్మతో నిత్యసంబం ధముగల ఆహారము 

సాత్మ్యమనియు ఓక సాత్యస్టమనియునుగూడ చెప్పుచున్నారు, తనథనుకూలమ్ను 

లముగాని ఆహారము అసాత్మ్యము అని చెప్పుచున్నారు, 
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మరికొందబువై ద్యులు [పకృతి సాతశ్యము, వయస్సాత్మ్యము "దేశ 

సాతత్ష్యము, బుతు సాతి, ము, దోషసాత్మ్యము, వ్యాధి సాత్మ్యుము అను 

విభాగముచేత నాత్మ్యృము అనేక విధములని తలంచుచున్నారు. కొందరు. అను 

కూలమైన మాతను, అట్టిమా[తా పరిమాణ ఆవోర ఉపయో గమును బట్టి విపరీత 

గుణములుగల (దవ్యములనుకూడ సాతస్చన్రముగ చెప్పుచున్నారు. అభ్యసనం చు 

టకు వీలుకాని వాటితో యేవనస్తువులై కే సమానగుణములు గలిగి యుండునో 

అవి అసాతత్యములుగ నున్నవి. ఉదాహరణముగ శీత్రజ్వరమునందు ఉప్పగుణ 

ముతో కూడికొనిన (ద్రవ్యము విపరీతమైన దై నప్పటిఃని చికిత్సా దృష్టితో అది 
ఆనుకూలమైనందున నాతత్ర్యముగ నగును. ఈ శీత జరమునం దే అనుకూల 

మైన శీతగుణములుగల ద్రవ్యము సమాన గుణము గలదై నప్పటికిని అసాత్మ్యము 
అగుచున్నది. 

('పవరము, అవరము, మధ్యమను అని నాత్భ్యరము మూడు విధములు. 

ఈ మూడింటిలో నిత్యాభ్యాసమున _ రనములన్నియు సాతత్యములుగానున్న 
యెడల అది |పవరసాత్మ్యము అని చెప్పబడును. ఒకరనము సాత్మరమైన అవర 
సాతర్మ్యామనియు, రెండు మూడు రనములు సాతగ్యములైన మధ్యమ సాత్మ్య 

మనియు చెప్పుదురు. 

పీటిలో (పవర సాతత్ర్యిమువాతపిత్త శ్లేషశ్రిలను నమస్టితిలో నుంచును. 
శరీర మునకుకీడుచేయు ఆహోారపదార్థముల త్యజించ దలచిన మానవుడు అహిత 

ము చేయు సాత్మ్యమైనప్పటికిని క్రమముగ పాదభాగముగగాని పో డశభాగ 

ముగాగాని వదలి పెట్టవలయును. ఒకే పర్యాయము అభ్యా సముచేయుప దార్థము 

లను, వదలిపెట్టదలంచు అహారవిపోరములను వదలిపెట్టగూడదు. అట్లు ఒకే 

పర్యాయము ఆహారవిహారములను వదిలివేసిన యెడల శరీరమునకు వికృతులు 

సంభవించును. ప ఆణోరరాళిని నిత్యాభ్యాసములో అభ్యసించు చున్నాడో 

మానవుడిలో, ఆ ఆవోరాదులవలన ధాతువులన్నిటికి నమస్థితి "యేర్చడవలెను. 

మరియు వై షమ్యములై న, - దూపితములై న ధాతువులకుకూడ నమస్ఫితిని 

చెకూర్చవలెను, నం కేపముగా అట్టి ఆహోరాదులు హీతకరమైననవిగా నుండును. 

ఇ "దుకు విపరీతములై న ఆహారములు అహితములుగా నిర్రేశింపబడినవి. శాస్త్రము 

నందువదెళింవబడిన విధి అనుసారము హిత, అహితములై న ఆహారాదులయొక_ 

మాత్రము, వాటి పరిక్రల్పనము భినషములు గాఒం౦డుటవలన ణో కమునందలి 

పరిపాటి నహుసరించి నిత్యాభ్యాసమున తనకు ఏర్పడిన సత్చలితములను బట్టి 

హితనులై నఆహారములను ఎల్లపుడు మానవుడు సేవించ వలెను. అన్తే అహి 
తములై న ఆవోరవివారములను విడిచి “పెట్ట వలయును. 

కళిలోఖ.: బాగుగ తనను తాను పరీతించుకొని తన |పక్ళతికి నాతని 

మైన అసాతత్ర్యమైన ఆహారమును నిర్ణయించుకొన వలెను. 

అ అగ ష్య / ల . ' అం, oo, ల పుట్టినప్పటినుండి అభా్యాసమునందుగల ఆత్భుకిం్యవె న సా ('స్రుముచేత 
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ఉచితమెనదిగా చెప్పబడిన సుఖకరమైన ఆహారము సాత్మ్యమని చెప్పబడినది, 
పుట్టినప్పటినుండి నిత్యమభ్యసించుచున్న సుఖావహమైన ఆహారము లోకము 
నందు నాతృగ్థిమను శబ్దముతో వాడుక గలదు. స్వల్స కాలము నిత్యమభ్యసిం చిన 

ఆహారముగూడ సాతగ్యమని చెప్పుచున్నారు, దీనికి విపరీత మైనదసాత్మ్యము. 

' _ కొందరు పండితవై ద్యులు (పకృత్యాది భేదమ.లతో సుఖమును గల్లించు 
టలో మ్యాతమే కారణముగా నున్నందున సాత్థ్యము అనేక విధములుగాన. న్న 
దని భావించు చున్నారు. పుట్టననాటినుండి అభ్య సించుచున్న ఆహురమునకు 
(పాధాన్యత నివ్వక (పకృత్యాది విశేషముల నా[ళయించి శరీరము వృద్ది 
నందించు |దవ్యగుణముల కంశే విపరీత గుణములున్న స్నటికిని సుఖ హేతువులై 
నందు వలన సాత్మరమని చెప్పుచున్నారు. శారీరక గుణములతో ఆహోరౌరాళి 

తుల్యమగు గుణములు కలదై నప్పటికిని తత్కా లమునందు దుఃఖ హేతువై నందున 
అసాతత్ర్రమనిగూడ చెప్పుచున్నారు, సాతగ్ర్వ్యము మూడు విధములని చెప్పు 

చున్నారు. వాటిలో నర్వరన సాతగ్యమైన (పవరసాత్మ్యము సమదోవ [పళ్ళు 
తిని, సుఖమును కలిగించునదిగ వక్కాణించు చున్నారు. విషమదోష. (పకృతి 
గల ఇతరులకుకూడ ఇది (క్రమమైన అభ్యాసముచేత సర్వ-నములకు శారీరక 
గుణములతో సాదృశ్య మేర్చడును. అట్టి |వబలమైన హేతువును పురస్కరించి 
ఏిషమదోవ (పక్ళోతిగల మానవుల కొల కే అవర మధ్య సాత్శ్యములు చెప్పబడి 

నవి. శ్యాస్త్రమర్యాదను, నిత్యాభ్యాసమును శెంటిని దృష్టియందుంచు కొని 
అధిక (పాధాన్యతగల తనకు హితమును చేకూర్చు ఆహారమును అభ్యసింప 
వలెను. దుఃఖమును కలిగించు ఆవోరమును వదలి చెట్టవలయును. 

మూ॥ తథా విశేషతః సమశన మధ్యళ నమిమా|త్రాశనం విషమాళనంచ 

వర్ద యేత్, తత పథ్యా మేక [త భు క్షం సమశనమ్। భు క్తస్యోపరి భుక్తమధ్యశ 
నమ్ అమా[తాశళనం పునః (పథ ౧వో ప దేక్యు కే। అ|పాప్తా తీశ కాలంతు భు_క్తమ్ 

విషమాశనమితి। భుంజానన్తు ఎయాయూవగసాన్ వ్యంజనాని రాజకేషు 
పా(శేము నిదధ్యాత్ ! పరికుష్క వరిగ్గానత్యువ్దం చపయః సౌవచ్ణేషు! ఖలకట్వర 
కాంబళి కాన్ కాం స్యేషు; రాగమాడ వసట్టకాన్ వ్యజవై డూర్యు విచి కేషు। 

ఘృతమాయసేపయః నుళీతం తా్యమమయే పానీయం నకానిచ మర్దెయ 

స్ఫటిక కాచమయేషు ఓదనంచ విస్నీశ్చేమనోర మేస్టానే। అన్యథాహి వర్ణ గంధ 
రసాన్యత్వాదహాతం స్యాత్ | 

(వతివదార్థము : తథాడాఅశ్లు, సమశనం=సమశనమును, అద్యశనం= 

అద్య శనమును, అమా (తాశనమ్=అనూ | తాశనమును, చ =మరియు, విషమా 

 శనమ్ =విషమాళశనమును, వర్జయేత్ = వదలి పెట్టవలయును. 

త|త = వె నుదావారించినట్టి సమశన,మధ్యశన, అమా|తాశన, విషమాళ 

నములలో, ప థ్యాపథ్యమ్ -హిశాబాత అఆవోధనులను, ఏకత =ఒకచోట కలిపి, 
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= సమళనము, భు క్త సో్కోపరి = భుజించిన భు కమ్ -భుజింవపబడినది, సమళనం = 

దాని మీద, భుకండాభుజింప బడినది, అద్యళనం = అద్యళనము, అమా తా 

శనం==-మా|త్రకాని భోజనమును గురించి, పునఃడామరల, వృథగేవావేరుగ, 
ఉప దెత్యు తపచెప్పబడును,  అ|పా_ప్తకాల=ాభోజననమయము కాననవుడు, అతీ 
తకాలంతు = కాలాతీత మెనపుడు, భు కండాభుజింపబడినది, వివమాశనమితి = 
విషమాశనమని, ఉచ్య తె చెప్పబడుచున్నది. 

భుంజానస్తు = భుజించువాడు, పేయా = సేయకు (|తాగదగిన నీళ్ళు ' 
పాలు, తేట, గంజి మొ లగునవి) యూవ = పప్పుకట్టును, రన = మాంనరన 
మును,వ్యంజనాని =కూరలను,రాజ కేషుపా| తేషు = వెం డిగి న్నెలలో, నిదధ్యాత్ = 
ఉంచవలెను, పరిళుష్కపదిగ్తాన్ = పరిశుష్కు దదిగ్గములను, చహమరియు, 
అత్యుష్టంవయః = మిక్కిలి వేడి పాలను, సౌవర్ణేషు = బంగారమును పూసిన 
పాతలందు, నిదధఛ్యాత్ = ఉంచవలెను, ఖలకట్వర కాంబళికాన్ = ఖలక్షటషర 
కాంబళికములను, కాం స్వేషు = కంచు పా తలలో, రాగ మోడవనట్ట కాన్ = 
రాగపాడ వసట్టకములను, వ(జవై డ్యూర్యవిచి| కేషు = వజములు చెడూర్య 
ములచేత తావబడిన చి(తవిచితముల న పా(తలందు,ఘృతండాశేతిని, ఆయ నేవ 
ఆయనపా త్రయందు, నుశితం = మంచిగ చల్లారిన, పయః =పాలను, తామ 
మయే == తామవికార పాతయందు, పానీయపాన కాని= | తాగుటకు యోగ్య 
యైన జలమును, పానకములను, మృద్ధెమన్ఫటికమయేము = మట్టి బంగారము సృటికములచేత చేయబడిన వా[తలయందు, ఓదనం =అన్నమును, వి స్తీరేడా వెడల్లైన, మనోరమే = దూచుటకించె న, స్థానేడాగి న్నెలలో, సాన్టిత్ ఉంచ వలయును, అన్యధాహి అట్లు కాని పత్షమున, వర్షగంధ రసాన్యత్వాత్ వర్షము, గంధము, రసము వేరగుట వలన, అహితమ్ స్యాత్ = పవథ్యకరమైనది కాకుండును. తాత్గ్రర్యూతు : అహితభోజనమును విడిచి'పెట్టినశ్లు నమశనమును అద్య శనమును, అమా తాశనముశు వివమాళశనమును విడచి'పెట్టవలయును. రాతక్రరము వ్లన అహితకరములై న ఆహారములను ఒకచోటచేర్చి భుజించు భోజనము నమ శనమని చెప్పబడును. భుజించినతకువాత వెంటనే మరల భుజించుట అద్య శన మని అనబడును, అమా" తాళనమును గురించి చేశే (వకరణమునందు చెప్ప బడును, శా స్త్రవిహితమెన కాలమునందు భుజించక పోవుట కాలా తీతముగ భుజించుట వివమాశనక్షుని చెప్పబడును, భుజించువాడై శే చిక్కునిగంజిని వం పను శం ్రదుంచవలెకు. ఎక్కువ [వమాణముగల 

చేయబడిన సవ. గ్. రకాది యుక్తముగా వేడినీటితో సిద్దము మాపు తట వవ సవము) పూర్వవత్ సిద్దము చేయబడిన 
ఆకుప(తిలు కల్పినచో పదిగమను చతు దు (ప్రలకకాయలు, ంపింగాలు, యందు, అంబలి చవ అమ న. చడిాలు, బంగారు వాతల 

* ల్ల * ఆమ యూవము కంచుప్యాత లందునూ, 
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రాగబూ డవసట్టక ములను వ్యజవై డూర్యములు పొదిగిన పాతల యందునూ, 

పానయోగ్యమైన జలములు పానకములు, మట్టిపా తలలొ, బంగారు పాత 

లలో, స్ఫటిక పాతలలో (రాచిప్ప లేక గాజుపాత), అన్నమును వెడలై న 

మనోవారమైన పాత్రలలో యుంచవలెను. శ్యాస్త్రవిహిత కార్యాచరణ మాచ 
రించని యెడల పాతలు, పా(తల యందుంచు ఆహారముయొక్క_ వర్షము, 

గంధము రనము మారి వికృతి యేర్చడి ఆ ఆహోరపానీయములు అహితములు 

గానగు [పమాద మెర్పడును. 

కోలొలోఖ : నమాళశనము ము॥ వానికి ముఖ్యముగా యుకాయు క వివే 

చనచేసి ఆహితములను వదలి హితములనభ్యసించవలెను. ప థ్యాపథ్యములను 

ఒకేచోటకల్సి భుజించుటను నమళన మందురు, ఆహారమును మాతపరిమాణ 

ముగ భూజించి కొంచెము సేపాగి మరల భుజించుట అద్యశన మందుకు. అమా 

(తాళనమును గురించి తరువాతి (పకరణములో చెప్పబడును. సకాలమునందు 

భుజింపకపోయిననూ అకాలమునందు భుజిం చిననూ విషమాళనమందురు. కారము 

పులుపు వేసిన కూరలు కట్వరమన బడును. సట్టకమనునది రాగభాడవములతో 

సమానమైన దేశాంతర (వసిద్దమైన పానకముగా  తెలియవ౭యును. 

బీ. నా. రాగపాడబముల స్వరూపము- 

రాగములు పాడబములు రెండునూ పానకవి్శశవములు. రాగపాడ 

బములను కలిపి జేకే పదార్థముగ నిరగచన మిట్లు గలదు. 

“క్షధితంతు గుణో పేతం నహశకారఫలంనవమ్. తై లనాగరదంయు క్షం 
ఏ జ యారాగపాడబాః 1సితారు చకసిదా 3: సవృ జామ పరూవకె ౩ జంబూఫల 
రై © ఠి య ర 

రై ద్యుకోరాగో రాజికయాన్వితః" 

నీళ్ళతో బెల్ల మును, తియ్య మామిడివండ్లు చేర్చి చక్కగ కాచి ఆరన 

మున తై లమును శుంఠిని చెర్చిన అయ్యది రాగమోడబమన బడును. రాగ 

మనగా---చక్కెర, మాదిఫలములరసము,  సౌవర్భలవణము, తెల్లావాలు, 
చింతపండు, చిట్లీత పండ్లు, చేశేడుపండ్ర రనము వీటిన్నిటినిచేర్చి పక్వముచేసి 

, ౬ య య 

ఆవాలతో పోపువేయుటచే ఏర్పడినది. 

షాడబన్తు “మధు రామ్ల.దవ్యకృతః అని చ(కదత్తుని వ్యాఖ్యానమున 

గలదు, 

రసాలమనగ---మీగడతో కూడిన పెరుగు చేతితో చక్కగ చిలికి 

దానిలో ఏలకులు లవంగాలు దాల్చిని చెక్కు నాగశకేసరములు జీలకర బెల్లము 

అల్లము శుంఠి వీనిని చక్కగా దంఛి చెర్చినది. దీనిని శిఖరిణి అనియూ చెప్ప 

దురు, 
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మూ॥ అపిచ। దకిణ పా ర్య్వేభ్యత్యంస్థాప యత్ | సమే సేయం లేహ్యం 

ముఖొద్హర్హ ణ పిండంచ మ ధ్యెభోజ్యమితి య థాగ్ని నా తతర్థంతు డాక్ 

(_ద్రవ్యముపళుష్కుం వాళ్నీయాత్ । (పా గవతు గురుస్వ్వాదు స్నిగ్దంచ! ను ౭ 

మలవణమ్। అ న్తేరూవం |దవమితరరన యుక్కంచ।  త|త్రమందాగ్నర్హ )వోన్లేన 

నముత్తే జితోవణో ౭ న్యదువయు క్షం సమ్య'క్సాక మేతి: 
(ఎఆతివదార్థము : అపిచ=ైమరియునూ, దకిణపార్భ్వే=కుడి (ప్రక్కన, 

భథ్యుమ్ తినుబం డారములను (భత్యు, భోజ్య, చోమ్య, లేహ్య్యములు, పానీ 

యములను వంచవిధ ఆవోరవికారములు), స్థాపయేక్ =ఉంచవలను, నవ్యే= 
ఎడమ [పక్కవ, పేయమ్ = పానయోగ్యజలాదులను, లేహ్యమ్ వచ్చళ్ళను, 
చ==మరియు, ముఖోద్దర్ష ణపిండీంచ=ముఖమును శు(భవరచుట కువయోగించు 
తాంబూలాదులను, స్థాపయేత్ =ఉంచవలెను, మధ్యే=ఎదుగుగ, భోజ్యమితి = 

భోజనయోగ్యపదార్థములను, స్థాపషయేతే = ఉంచవలెకు, యథా౭గ్ని 
సాత్మ్యంతు=నమాగ్ని ననుసరించి, [పాక్ = మొదట; (దవముపళుష్కు ౦వా కా 

[దవపచదార్థములను లేక వేపుడు పదార్ధములను, అళ్నీయాత్ = తినవలెను, 
(పా7ావతుడా మొదటనే, గుకుస్వాదు స్నీగ్గంచ=ాగురు మథుర స్నిగ్ధ వదాగ్ధము 
అను, మధ్యే = భోజనమధ్యమునందు, అమ్లలవణమ్ పులుపు ఉప్పులతోకూడిన 
పచార్గములను, అన్తే = భోజనాన్తమునందు, రూతమ్ = రూతఆహారమును, 
(దవండా[దవరూప ఆనోరమును, ఇతర సంయు కంచ=ైయావషము మొ॥ రనము 

లను, అక్నీ యాత్ తినవలెను, తత జా ఠరాగ్ని నిబట్టి, మందాగ్నేః = అగ్ని 
మాంద్యముగల పురుషునికి (దవోనైన = వేడి చెసిన (దవపదార్థములతో , 
సము తృజిత షృణా = (పదీపాగ్ని వలన, అన్యదుపయు కమ్ = మరల ఉపయో 
గించిన ఆహారపదార్దములను, సమ్యక్ = బాగుగా పాకమ్ == జీర్హమును, ఏవని = 
పాొందించు చున్నది. 

తాళ్ళ్ర్భుయము : లడ్డు మొదలగు పదార్థములను కుడి పక 3న" (చు కొన 
వలెను. |తాగుట కుపయు కములగు పదార్థములను మ ఖమును శు భపరచు 
తాంబూలాదులను వామ పార్శ్వమున నుంచుకొనవలెను. పోషక పాకాదులతో 
తయారుచేసిన విచి|తాన్నములను ఎదురుగానుంచు కొనవలెను. శన జాఠరాగ్ని 
సాత్మ్యతనుబట్టి లేక జాఠరాగ్ని బలానుసారముగా మొదట (దవవదార్థములను 
వేపుడు కూరలను తినవలయును. మరియు మొదట గురు మధుర స్నిగ్ధ పదార్థము 
లను సేవించవలకు. భోజనము మధ్యన పులుపు ఉప్పుచేగ్నిన పదారములను 

భుజింపవలెను. భోజనా నమునందు రూక దవరూపమెైన పదారములను ఇతర 
పదార్థ (రసృములతోచేర్సి మేళవింవబడిన ఆహారమును "సీవించవలెను. 
ఇట్లు ఆహారమును నిత్యకృత్యముగా శేయుటచేత మందాగి ఎగల మానవుని 
యొక జాఠరాగ్ని చెడిచేయబడిన (దవ్యపదార్థ సే వనవలన మిక్కిలి & శెజిత మె 
మరికొన్ని పదార్థములను. శేవించిననూ ఆ అవ్యఫదార్థములుకూడ అ ఊఉ శే 
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జితము చేయబడిన జాఠరాగ్నిచేత సరియెన పద్దతిలో జ్రీరము చేయబడును, 
to 

కోలిలౌఖ: జాఠరాగ్ని బలమునెవీతించి ఆవారముయొక్క._ సాత్నాస్థిసాతస్మ్య్థ 
ములను తెలిసిక్ ని | దవపదార్గములనుగాని వేపుడుకూరలనుగాని మొదట భుజింప 
వలెను. మొదటసే గురు మొదలగు గుణములతో కూడిన ఆహారమును తినవతను. 

మంచదాగ్నిగల మానవుడు వేడిగానున్న [దవరూపమెన వానిని మొదటనే తిన 

వలెను. 

మూ॥ అనుపానతు సలిలమేవ (శేస్టం, సర్వరస యోనిళ్వాత్సర్వ భూత 
సాత్మ్యత్వాజ్జవనాది గుణయోగాచ్చ। తభ్ళీతం దధిమధుయవగో ధుమమద్య 
విశషేషు నర్వేషము చవిదాహిమ శరద్ (గీవ్మయోశళ్చ। ఉష్ణం పిష్టమయేష్య న్యేచ 
దుర్జ రేషు హేమ _నేచ, (ద్రవ్య దివ్య వీజ్ఞానియం చేశేత తీరం శాలిషష్టిక యోః 
తధై వోవవాసాధ్య భామ్య(స్ర్రై వ్యాయామ క్షాన్త బాలవృదైషు; మాంసరసః 

శోపూదిషు। వాశళేత్వమ్హానిచ। పి_కేశర్కరోదకమ్। | తిఫలో దక ంతు సకా[దం 
శైమ్మణి పాయశ్చా కిగళరోగేషు! మ్వ్వేవవా ధధ్ని కూచికా కీలాట యోళ్ళ! 
దాన్యామ్లం మస్తు తకం వా శాకావరాన్నేషు; మద్యం మాం సేషుఫలాన్లూంబు 

వానవాంశ్చ వివిధాన్ విభజ్య |పయోజయేత్। విశేషతస్తు మద్వాసవాన్ 
(గా మ్యేమ తీళ్షూన్ |తీఫలానవాన్ వస్యేషు। న్య| గోధాది ఫలాసవాన్ విపి. రేషు 

అర్కశలు శిరీషకపిజ్ఞాసవాన్ బిలేశయేషు దిగ్గహాశేషుచ! ఆమ్లఫలానవాన్ 
(పసవామ కాశేకుపదత్రలీజ శృంగాటక కశేరుక మృద్వీకా ఖదిరాసవాన్ 
తా[దయు_క్తంవా శీతముదకముదక్విద్వా మహామృ గ స్వేద శేషుచ। సురాం(పతు 
దేషుత థ్మాళమా శ్లేష. కృశేమచ। మధూదకం స్థూలేషు। మద్యం మద్య 

మాంస సాత్మ్య వ్వల్పాగిషమషు। అపిచ। సమానేనాన్న విపరీత మవిరోధిచ। 

(వతివదార్థము ; అనువానంతు = అనుపానమై తే, సరలిలమేవడైాజల మే, 

(ేష్టం = గ్రేష్టమెనది, నర్వరస యోనిత్వాక్డామధు రాది ష్య డసములయొక్క 
ఉత్పత్తికి కారణమగుటవలన,సర్వభూతసాత్మ్యాత్ = సమ న్హ ప్రాణికోటికి సామ్య 
మగుటవలన, జీవనాది గుణయోగచ్చ = జీవనము మొదలగు గుణములతోకూడి 
యుండుట వలన, తత్ ఆ? శీత్రమ్ = శీతల మెన జలము, దధిమధుమద్య విశ 

చేషుడావెరుగు, తేనె, గోధుమలు మద్య విశేషముల సేవనయందు, సర్వేషు 
సమ _స్తమయిన, విదాహిషుడావిదావాకర పదార్థ సేవనలందు, శరద్ల )ష్ము యోళ్ళ = 
శరత్ (గీమ్మ బుతువులయందు, (_ేష్టమ్ = శేష్ట్రమెనది. 

పిష్టమ్ = పేలపిండి మొదలగు వాటితో చేసినముద్దలు, అ స్యెషు = అన్యము 
లై న, డుర్చరేషుడాకష్ట్రముగ జీర్ణమగు భక్యములయందు, పామ _స్తచవ హేమనన్త 

బుతువునందు, ఉప్పమ్ = వేడినీరు, _(శేష్టమ =| శేస్మ్రమెనది. 

[దవ (ద్రవ్య విజ్ఞానీయంచ = చల్లనినీరు, వేడినీరు వీనిని గురించి [దవ 

(ద్రవ్య విజ్ఞాన విషయిములను గురించి అనుపాన విషయక మైన దృష్టితో చూడ 
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వలెను, శాలి=సామ_న్ల బుతువులో పండు ధాన్యము నుపయోగించుటలో, 

మపష్షికయోః=60 దినములలో వచ్చు భాన్యము నుపయోగిం చుటయందు, 

తధా = అక, ఉవవాన = ఉవవానముచేత్, అధ్య = మార్గగమన మెక్కుూవగ 

చేయుట చేత, భామ్య = బిగ్గరగా ఎక్కువసేపు మాటలాడుటచేత, (స్త్రీా అతి 

సంభోగాదుల చేత, వ్యాయామ = వ్యాయామాదుల దేత, క్లాన్తడాబడలిక చేత 

పర్చడిన కార్శ్యమునందు, బాల == చిన్న పిల్లల విషయములో, వృద్దేషుడాముసలి 

వారి విషయములో, జరం =పాలు, (ష్టం శేస్టమెనవి, శోపూదిమ = ధాతు 

శోషూదులయ:దు, మాంస రసః =మా౦సరసము, _శేష్టం= శేస్టమెనది,వా తెడా 

వాత వృద్దియందు, అమ్హాని చాఅన్లుదవ్య అనుపానములున్నూ, _కేషం= 

( శేష్ట్రమెనవి, పిత్రే=పి త్త వృద్దియందు, శర రోదకమ్ =-కలకండ పానకము, 

శ్రేవ్మణి = కఫవృద్దియందు, [పాయఃడాతరచుగా, అఉగళరోగేము = నే్యత, 

మకియుక ౦ ఠవ్యాధులయ. దు, సజాదమ్ = తే నెతోకూడిన. |త్రిఫలోదకమ్ = 

కరక, తాని, ఉసిరికలతో తయారుచేసిననీరు, (శేష్టమ్ = [ేస్టమైనది, మస్తు 

వా వనుగుమీదితేట, _శెష్టండా (ేస్టము, థాన్యామ్లమ = ధాన్యామ్లము. మస్తు= 

చెగుగుమీది తేట, త [కమ్ మజ్జిగ, శాకావరా న్నేమవపాంగలి మొదలగు వాటి 

యందు, ( శేస్టమ్ శేస్టమెనది, మాంసేషు=మాంసావోరములం దు, మద్వమ్ = 

మద్యము, ( శేష్టంచై[ శేష్టమెనది 

ఫలామవ్లుమ్ = ఫలామ్లము, అంబు=నీకు, ఈ శెండునూ, వివిధాన్ 

ఆసవాన్ = పలువిధములై న అసనములను, విభజ్యా = విభజించి, (వయోగ 

యేత్ =|పయోగించవలళెను, 

విశషతస్తు = విశషముగా, [గామ్యేషు = (గామములందు నివసించు 
కోడి, పంది మొదలగు జంతువుల మాంస భత్షణయందు, మధ్వానవాన్ = 
మధ్యా్యనవములను, అన్యేషు=ైజాంగల జంతుమాంసన భక్ష్షణయందు, తీశ్లాన్ = 

తీక్చములై న, (తిఫలాసవాన్ = (తిఫలాసవములను ఇవ్వవలెను, విపి రేషు=ా 
విష్కిరములను జంతువుల మాంన భక్షణయందు, న్య [గో ధాదిఫల మజ్జి మొద 
లగు వానియొక్క ఫలములను, ఆనవాన = ఆనవములను ఉపయోగించవలెను. 

బి లేశయేషు = బిలళయములమాంన భక్షణయందు దిగ్ధహా తేషు చ= అస్త్రము 
చేత చంపబడిన జంతువులయొక్క మాంసభక్షణయందు, అర్క_సేలు శిరీవ కపిత 
ఆసవాన్ జి ల్రడు, సేలు, దిరిశన, వెలగ వీటితో తయారు చేయబడిన ఆసనవమ 
లము ఉపయోగించవలెను, [వనహేము = |పనహామాంన భక్షణయందు, ఆమ 
ఫలాసవాన్ =పు ల్లనిపండ్ల తో తయారుచేసిన ఆసవములు ఇవ్వవ లెను, మవామృ 
గెషుడాసింపహాము, ఏనుగు మొదలగు జంతువుల మాంసభకణయందు, జాదకేషు-ా 
సీటొయందు సంచరించు జంతువులయుక్క మాంస భకణయందు, కాళ హదర్భ, 
ఇమ = చెటుకు, పద్మవీజా = తామరగడలు, శృంగాటక ైశళ్ళంగాటక ములు, 
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కశేరుక ద క శేరుకములు, మృద్వీక = (దాక; వీటితో తయారు చేయ 

బడిన ఆసవములను, తా(దయు క్షంవాడా తేనెతో గలిపికాని, శీతముదకమ్ = 
చల్లని నీరుగాని, ఉదన్విత్ నీళ్ళు కలువని మజ్జిగను ఉపయోగించ వలెను. 

(వతుదేషు డా (పతుద మాంనభక్షణయందు, _శ్రమార్తేషు = వనులను 

చేయుటచేత, డసినవారియందు, తథాచ=మరియును, కృ శేషు == కృశించిన 
వారియందు, నురాం = నురను ఉపయోగించవలెను, 

స్థూలేషు = మేదో వృద్దిగల మానవులయందు, మధూదకమ్ = తేనె 
కల్పిననీటిని ఉపయోగించ వలయును, మద్య వమద్యము, మాంస == మాంసము, 

సాత్మా్ట = సొతర్యరముగాగల మానవులయందు, అల్వాగ్ని షు=ా అగి్వమాంద్య 

పు-షులయందు, మిద్యం=మద్య మును ఇవ్వవలెను. 

అపి చడామరియునూ, సమాసేనడాసంతి ప్తముగా, అన్నవివరీతమ = 
అన్న గుణములతో విపరీతముగాని, చ ౫ మరియు, అవిరోధీ = వీర్య 
విపాకాదులతో విరుద్దముకాని, అనుపానము, _శేష్టం=శేస్టమెనది. 

తాత్స్రర్భూము : బౌవధ, ఆహోరములను సనేవించునవుడు, తరువాత 

సేవించు జలాదులను అనుపానపదముచేత చెప్పుచున్నారు. అనుపానమునకు 

అర్ధము వమనగా ఆహారము తీసుకోని వెంటనే సేవించునదియని యర్థము. 

ఆయుర్వేద శా(స్త్రమునందు అనుపానమునకు అనేకగుణములు చెప్ప 

బడి యున్నవి. తుదకు అనుపానము లేనిది జౌొవధాదులను ఉపయోగించరాదు 

అను నిషెధముకూడకలదు. శ్వా స్త్రములందు చేరొనబడిన అనుపానముల కంకు 

స్వచ్చమైన నీరు ( శ్వవమైనదిగా చెప్పబడినది. ఎందుకనగా ఆకాశోదకము 
మధురాది రసనములయొక ఉత్స త్తి తికి కారణభూతమగు చున్నది. మరియు 

సమ నమానవాళికి ఓకసాత్మ్యమెనది. మరియు జీవసీయ గుణములు అన్నియు 

దానియందు పుంజీభూతములుగా యున్నవి, 

"పెరుగు, తేనె గోధుమలతో తయారుచేసిన సర్వప దార ములు, మద్యము 
వీటిని సేవించిన తరువాత అనుపానముగా శీత జలమును పానముచేయ వల 

యుకు. అన్నివిధములైన విదాహాక్రరములై న పదార్ధములను సేవించినచో 
విమ్మట శరత్ [గీమ్మ బుతువులతుందును చల్లని నీటిగ _తాగవలెను. 

ఢేలపిండి, రవ, మొదలగు వాటితో తయారు చేసినలడ్డూ మొదలగు 

పదార్ధములను మిక్కిలి కష్టముగా జీర్ణమగు భజ్యాదులను సేవించిన తరువాత 
సామంత బుతువునందునూ వేడినీటిని|ఇ గ వలయును. 

దవదవ్య విజ్ఞానమును, అనుపానములను కల్పించునవుడు లీత్ర ఉప్పజల 

చేవన యందును దృష్టియందుంచు కొనవలయును. 
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రాజనములు, అరువది నాళ్ళకు ఫలించు ధాన్యము, ఈ రెంటినీ భుజించిన 

తవాత పాలు (శాగవలెను. అక్ష ఉపవాసములు చేయయుటచేత కో శించిన వారు, 
(తోనవధి కముగానడచుటచేత బడలిక చెందినవారు, బిగ్గరగ మాట్లాడుటచేత 
ఉిస్సినవామ, (స్త్రీకరిరితులు, వ్యాయామము వీటిని శ క్రి నిమించి చేయుటవలన 
పర్చడిన బడలిక యందును, చిన్నపిల్లలు, వృద్దులు వీరు పాలను అనుపాన 
నంగా ఉపయోగించుట చాల వథ్యకరముగ యుండును. కారణాంతరముల 

చేత ధాతుతకయ మేర్చడినపుడు మాంసరనము ననుపానముగ ఉవయోగించ 
వళ€ను, వాతవృద్దియందు కాంబికము, మొదలగు పుల్లని వన్తువులను అను 

పానముగా (వయోగించవలెను. సి_త్తవృద్దియందు ఖండళర్కర చేర్చిన పాన 
కములను అ”పానములుగా ఇవ్వవ లిను, క ఫవృ ద్ధియందు, నేతరోగములందు, 

గళరోగములందు, శేనెకలిపిన (తిఫలములు వేసిన ఫాంటజలమును అనుపాన 
మొగ ఇవ్వవలెను, దధి పెరుగు నువయోగించుటలో, మను=పెరుగు మీది 
తట వయోగించవలెను, కూర్చుక (విరిగిన పౌలనుండి తయారుచేసిన మజ్జిగను, 
విరిగిన పాలయొక్క_ గడ్డలను (కిలాటము) ఉపయోగించునపుడు మస్తునే అను 
వానము;గా వాడ వలయును. 

పులగమును భుజించిన తదుపరి ధాన్యామ్లుమును (కలి) "వెటుగుమీది 
శటను, మజ్జిగను అనుపానముగా (పయోగించుట (శవము, 

మాంసాడలను సేవించిన తరువాత మెద్యమును అనుపానముగా సేవిం 
చుట యు_త్ర్తమము. 

నేరడు (దాత. మొదలగు (ద్రవ్యములను పులువ బెట్టి తయారు. చేసిన 
మద్యములను వరివిధ వరికల్పనలుచేసి తయారుగావించిన అసంఖా్యాకములై న ఆస వములను వేకువేుగా విభజించి అనుకూలముగా నువయోగ6వవతెను విశేష ముగా (గ్రామములయందుండు కోడి, పంది, పావురము, మేక, గొజ మొదలగు జంతువులయొక్కా మాంసనములను తినిన తర్వాత మధ్య్వాసవములనను పానముగా (పయోగెంచ వలయును, 

__ కతర జంతు మాంన భక్షణ తరువాత తీళ్లములై న (త్రిఫలాసనవములను అ-పానముగా వాడవలయును. పిష్కిరముల (జల్లుకొని తిను వకులు) యొక్క మాంనసేవన తరువాత మట్టి మొదలగు వృ వములయొక్క_ ఫలములతో తయారు చేసిన ఆసవములను "సేవించవలెను. కన్నములలోనుండు పాములు 'ముదలగు బిలళయములను భుజించిన తరువాత శ(స్త్రముచే చంపిన జంతువుయొక గా మాంన భతణ తరువాత జిల్లేడు, నేలు, దిరిశేన, వెలగవండు మొదలగు వాటితో సిద్దముచేసిన, ఆసవములను, _వనహముల (బలాత్కరించి జంతువులను తినునవి యొక్క మాంనమును భుజించిన తరువాత పుల్లని పండఢ్రతో తయారుచేసిన ఆసవములను అనుపానములుగా ఉపయోగించుట (శేషము, 7 
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మహా మృగములై న సింహాదులయొక్క్క మాంసమును, జఓొదక జంతువుల 

మాంసమును భుజించిన తదుపరి రెల్లు, చెక్కు తామరగింజలు, శృంగాటక 

ములు, కసేరుకములు [దాత వీటితో తయారు చేసిన మద్యములను ఆసవములను 

తేనెతో కల్సిగాని, చల్లనినీటినిగాని, చిలికి వెన్న తీసిన మజ్జిగనుగాని అనుపాన 

ముగా [సయోగించవలయును. (పతుద (పాలగువ్వ, పావురము, భృంగరాజము, 

అడవి పిచ్చుక, ఊర పిచ్చుక, సారనము, చిలుక, గోరింక, మెనగోర, వనుపు 
పిట్ట మొదలగునవి) ములమాంస భక్షణమునుచేసిన తరువాత అన్తే బడలిక చేత 

బాధింప బడువారు, శరీరము కృళించినవారు మద్యమును సేవించ వలయును, 

మేదస్యులు తేనె కల్సిన నీటిని (తాగవలయును. మద్యము, మాంసము యొవ 

రికి పుట్టినది మొదలు సాతగ్ష్యిమైయుండునో, అగ్ని మందముగ నుండునో 

వారికి మద్యము ననుపానముగా 'నీవింపచేయు వలను, మరియు సం కేపముగ 

ఆహారగుణములతో వివరీతముగాని, వీర్యవిపా కాదులతో విరుద్దముగాని అను 

పానములు (పళ_న్తములని చెప్పబడినది. 

లళిలోఖ : భుజించిన తరువాత (త్రాగుటకు జలమే శేష్టమెనది. నీటి 
యందు (ఆకాశోదకము) సర్వరసములను వుట్టించుళ_క్రిగలదు. సమ_స్తగుణ 
ములు ఆనీటి యందుండును. ఆహారరసమునకది విరోధము కాకుండా యుండును. 

శరీరమునకు వృద్దికరముగా యుండును. అనుపానపరికల్పన ననుష్టింప చేయు 

టకు [దవ(దవ్య విజ్ఞానమును సంపూర్ణముగా ఆకళింపు చేసుకొనవలెను. శీత 

జలము ఉప్టజలము రెండునూ అనుపాన యోగ్యములుగా చెప్పబడినవి, శాలి, 

షష్టిక ధాన్యములకో తయారయిన అన్నమును భుజించిన తరువాత ఉపవాసాది 

కర్శిత ళరీరులు, బడలికతోకూడిన శరీరులు పాలను అనుపానముగా నుప 
యోగింప వలయును, ధాతువయమయినవారు అతి లంఘితులు వూంనరన 

మువయోగింవ వలయును. వాతవృద్ధియందు కాంజికము మొలదగు పుల్లనీ 

పానీయములను మాంనరమునుగూడ అనుపానీయముగా ఉపయోగింపవచ్చును. 
పిత్రవృద్దియండు శర్క్యరోదకమును, కఫవృద్దియందు (తిఫలాకపాయములో 
తేనె కల్పియూ అనుపానముగా సేవించవలయును. అతీరోగములు, గళచ్యాధు 

లందుకూడా |తిఫలాకపాయములో తేనెకల్సి [తాగవలయును, 'వెరుగు (తాగిన 

తదుపరి లేక పెరుగన్నమును భుజించిన తదుపరి చల్లనిసీళ్ళు అనుపానముగా 
(తాగవలెను. కూర్చిక, కిలాటముల నుపయోగించాక ెలుగుమీదికేటను' అనుపా 
నముగా సేవించవలెను. లేక పులగమును భుజించిననూ ఉపయోగించ వచ్చును. 

తినిన అన్నమునకు విపరీత గుణములుగల [దవమును అనుపానముగా 

సంధించ వలెను. విరుద్దాన్న విజ్ఞానీయమునందు బలవంతులై న సత్పురుషు 

లకున్నూ సమాన అసమాన గుణములుగల అనుపానములు రెండు విధములు 

గనూ విరోధమని చెప్పబడినది. 
31 
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సూ॥ అనుపానంఖలు తర్చయతి (పీణయతూ్య్యూర్జయతి బృంవాయతి దేవాన్య 

వర్యా ప్రిమభినిర్య రయతి భు_క్ర మవసనాదయతగ్యన్నమ సంఘాతంభిన త్తి మార్చ 

మాప-దయతి కేదయతి నుఖవరిగణామితా మాళువ్య వాయితాంచా హోర సోవజన 

యంతి! వర్ద్యంతూర్థ్వ జ్యతుగద శ్వాసకాన (వసెక హిధార్చిన్వర భేదోరః తతిభిర్లీశ్ర 
భావ (వస శ! తెపాం హి[వదూష్యూ మాశయముర'ః కంఠస్థిత మావోర జం 

న్నేవా మోసాద్యతదభిస్యం దాగ్ని సాదచ్చన్చ్యా దీనామయాన్ విదద్యాత్। 
వీత్వాచ భాష్య గయాధ్వస్వ పా్వన్న లీలయేత్!' పానంచ। (వక్షిన్న దేవా మేవా 

కంఠాఊీరోగ వణిన ఇతి! 

(వతిపదార్లమయు : అనుపానంఖలు అనుపానము, దేవాన్య = చేవామునకు 
గ * (శరీరమునకు), తర్పయతి == తృ వ్వీని గల్గించును, (పీణయతి = జలియాంళమును 

వృద్దివరచి పోషించుచున్నది, ఊర్జయతి = |పభాకొతమును చేయును. ఏ 

బృ్బంవాయతి =వ్యద్దిపొందించును, దేహన్య= శరీరమునకు, పర్యావ్రిం = 
చాలినంత సంపూర్చతన్ను అభినీర్వ _ర్హృయతి =అభివ్య కము చేయుచున్నది, 

భు_క్షాభుజింపబడిన ఆవోరమును, _అవసాదయతి = జీర్ణముగావించు 
చున్నది, అన్నసంఘాతమ్ =ఆవహోర రాశిని, భిన _తి = భేదించు చున్నది, మార్ష 
వమ్మృదు త్వమును, ఆపాదయతి -ాకలిగించుచున్నది, ఆహారన్య=ఆవహోరము 
నకు, నసుఖపరిణామితాం = కేలికగా జీర మగుటను, ఆళు శీ ఘముగా, వ్యవాయి to తామ్ =(వనరించుటను, ఉపజనయతి = పుట్టించు చున్నది. 

డార్ధ్వజ(తుగత వాక౦ఠమునకువై భాగమున నుతృన్నములగు వ్యాధులు, ఇశ్వన = ఉబ్బసము, కాస == దగ్గు, [వసేక = జొల్లు, హిధా = ఎక్కి ళ్ళు, 
స్వర_జ్రేద వస్వరభంగము, ఉరః కతిభిః =ఉరః వతము మొదలగు వ్యాధులు కలవారి చేతనూ, గీతభాష్య(పనశై కశ్చ డా గానము, ఉపన్యానము వీటియందు తల్రీనుకైన వారిచేత, వర్ట్యమ్ == విడువదగినది, తేషాంహి = వారికయితే, ఆనాశయం వా ఆమాశయమును, (పదూవ్య = దూషింవచేసి, ఉరః కోంఠస్టితమ్ =ైవతస్థ లము, కంఠము నందున్న, ఆహోారజమ్ =ఆహారరాశినుండ్రి ఉత్పన్నమైన, స్నేవాండా స్నేవామును, ఆసాద్య=పొంది, తతొ =ఆస్నే వాము, ఆభివ్యందడాఅభివ్యందము (|సోతన్సులు శ్రదోభూయ్యిమగుట అభిష్యందము), అగిష్నసాదడాజఠరాగ్ని నళించుట్ర, ఛర్చ్యాదీన్ ఊావాంతులు మొదలగు, ఆమయాన్ —-వ్యాధులను, విద ధ్యాత్ కలిగించును, సత్వాచ =ామరియును అనుపానమును సేవించి, భావం (పవచనము, గేయవాగానము, అధ్వ=ాయానము, స్వష్నాన్ హని థమొదలగు, వాటిని, నశీలయేక్ వ ఆచరింపకూడద్దు, వానంచ=పానమెతే, [వక్రిన్న దేహూం జూ తడిసిన శరీరము గలవారు, మహో ==|(పమేహులు, కంశాతిరోగ | వణిన ఇతి జా కొంఠాకిరోగులు, (వణితులు, నళీలయేత్ == ఆచరింప కూడదు, 
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తొత్నర్భాయు : అనుపాన గుణములను చెప్పుచున్నారు. 

అనుపాన మనునది మనుషులకు తృప్తిని కలిగించును. శరీరమునకు, 
ఇం దియములకు పుష్టిని చేకూర్చును. శరీరబలమును "పెంపొందించును. భుజిం 
చిన అన్నమును చక్కగా పాకమగునట్లుగాచేసి సారభూత రనమును శరీరమం 

తయూ చక్కగా వ్యాపింప చేయును. భుజించిన అన్నమును చక్కగా సకొ 

లములో పచింపచేయును. బంధింపబడిన అన్న మునుభేదించి పాకమును సుగమ 
ముగా చేయును. మరియు అన్నమును తడిగా చేయును, సమ స్తశరీర వ్యాప 
కమునకు మిక్కిలి దోవాదకారిగా నుండును. 

మహార్తి భేలుడు అనుపానము గురించి చెప్పుచూ అనుపానము అన్నమును 
సుఖముగా పచింవచేయ..... రుచిని పుట్టించును. అపకర్ష ణమును చేయును. 

ఆవోరసౌాతగ్యతను వృద్ది పొందించును అని చెప్పెను. 

నుుశుతాచార్యులిట్లు చెప్పిరి. భోజన కాలమందు ఉదకపానముచేయ 

కుండినచో భుజించిన ఆహారము కడుపులో _స్హంభించి [దవముకాక మిక్కిలి 
బాధించును. అందువలన భోజనమునందు అనుపానమును వదేపదే చేయవల 

యును, 

ముఖ, దంత, కంఠ, జివ్వూ, (వణ, శిరోగత వ్యాధులచే పీడితులై న 
వారు ఆయాసము, ఉబ్బసము, దగ్గు, నోట జొల్లు కారుట మొదలగు వ్యాధు 

లచే పీడితులై నవారు ఉరఃమతము, సర్వ భంగము అనునవి కలిగియున్న వారు 
అనుపొనము ఏ చేయరాదు. పానము చెసిన వెంటనే దారిని నడచుట, గట్టిగా 

మాట్లాడుట, గట్టిగాచదువుట, పాడుట, నిదించుట, అనువానిని చేయ 

రాదు. ఇట్లు దాహము పుచ్చుకొనిన వెంటనే చారి నడచుట మొదలగు వానిని 

చేసినచో _తాగిననీరు ఆమాశయమును దూషించి అట్టివాని కంఠము, గుండె 

అనువాటిలో నుండిపోయి [సోతస్సుల యంచెక్కువ నీరు. గల్లుట, అగ్ని 
మాంద్యము, వాంతి మొదలగు అనేక వ్యాధులు కలుగును, 

౫కిలోఖ : తర్పణాదులు, అనుపాన గుణములు ఊర్హ్వజ(తుగత రోగ 

ములు వీని యందనుపానము చేయరాదు. ఊర్ట్వజ్మతుగత రోగులకు అను 
పానము సేవింప చేయుట వలన అభిష్యుందము మొదలగునవి కలుగును, అను 

పానజలమును సేవించిన తదుపరి భాష్యూదులను చేయరాదు, తడిసిన శరీరులు 

కూడ అనుపానము కేయరాడు. 

నూ॥ తతః పాణిగత మన్యమన్యేనాపనీయ దన్తాన్తరస్థంచ శనైః శనైః 
శోధనేన విశోధ్య లేపగనస్నే హా పానోద మాచానో౭౦గుల్య[గగళిళాంబు పరి 
షిక్రనే(త స్తాంబూలాది కృతవదన వై శద్యో ధూమపానాది వ్యాతోర్ట్వకఫ వేగః 
పదశతమా (తం గత్వావామ పాళ్ళ్వేన నంవి్యత్! (ద్రవోత్తర భోజనస్తు 
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శయాగ్యం నాతిసేవేత, యానన్హ్లవన వాహనాగ్న్యాత పాంళ్చభు క్తవాన్। వర్ణ 
ఇయేత్। ఆహర పరిణామక రాః శ్రేదః కాలః సమయోగక్చ। త| తోష్యూా పచత్రి 

వాయు రపకర్ష తి స్నేహోమార్ష్లవం జనయతి క్రేదః కాలః సమయోగళ్ళ। 

త తోప్మాపచతి వాయుర క్షర్షతి స్నేహోమార్లవం జనయతి శ్లేదః షె థిల్య 

మాపాదయతి కాలః సర్వవపుర్వ్యా ప్రిమభినిర్వర్తయతి।; సమయోగ _స్వేషా 
మన్న పరిణామధాతు సామ్యకరః నమృ్పద్యశేః నమయోగ స్యతు పునః 

కారణాన్యుచితో హితళ్చచేహ సంస్కారో౬భ్యవ వోరచేష్టాశళయనం సౌమనన్యం 
చ। పరిణయస్త్వావోరస్య గుణాః శరీరగుణభావ మాపద్య శ్రైయథాస్వమ విరు 
ద్వాః। విరుద్ధాన్తు విపాతాశ్చవిరోధిభిర్వి హాన్యుః శరీరమితి। భవ _న్హ్చా (త! 

(వతివదార్థము : తత = భుజించిన తరువాత, పాణిగతం == అరచేతిలో 

అంటుకొనిన, అన్నం = అన్నమును, అనేన = రెండవచేతీతో, అవనీయ= 

తొలగించి, చ=మరియూా,'దన్తా న్లరస్థమ్ = దన్నముల మధ్యనున్న అన్నమును, 

శనైః శనై == మెల్లమెల్లగా శోధ నేనపదంతకు లేదనీ శలాకతో, విళోధ్య= 
పరిశు భముచేసికొని, లేపగన్ట స్నేహోపనోదమ్ = లేపగన్టములను న్నేహమును 
తొలగించి, అచా_న్తః == ఆచమనమువరకు, విధాయడాచెసి, అంగుల్య(గ గలి 
తుమ్చుపరిపి. క నే|తః == బొటనవేలు మొదలగు వేళ్ళ కొసలనుండి జారు 

చున్న నీటితో తడువబడిన నే|తములు గలవాడై, తాంబూలాది కృత వదన 
ఒవెశద్యుః = తాంబూలము మొదలగు సుగంధ భరితములై న (దవ్యములచెత 
చేయబడిన ముఖవై శారద్యము గలవాడై, ఊర్థ్వ కఫ వెగః=౭ఊర్థ్వభాగ గమ 
నము చెందిన కఫవేగము, ధూమ పానాది వృతః = ధూమపానాదులచేత 

హారింప చేయబడినవాడై , పదశతమ్శాత్రమ్ = 100 అడుగులు మా[తము, 

గత్వా వా నడచి, వామపార్గ్వన=ఎ శమ (పక్కగా, నంది శేత్ = పరుండవలను, 

దవోశిర భోజనస్తు = మిక్కిలి పలుచనైన భోజనముచేసిన వాడై శే, 
శయా్యాం హా పక్కాను, నాతిసేవేత్ = సేవించరాదు, 

భుక్తవాన్ =భుజించినవాడు, యాన = నవారి (గుజ్ణ్లము మొదలగు 
వాన్సివె), ప్టవన= దాటుట, (నదులను), చావాన=ఎత్తుట,  మోయుట, 

అగ్ని అగ్నిని, ఆతపాంశ్చవామరియు ఎండను సేవించుట, వర్జయేత్ విడువ 
వలెను, ఆవోర పరీణామకరాః పునః= ఆహారమును వచింపచేయు కారణములు, 

ఊప్ము = ఊప, వాయుః = వాయువు, శ్లేదడః = శ్లేదము (తడియునట్లు 
చేయుట), స్నేహః == స్నేపాము, కాలః= కాలము, సమయోగశ్చ= మరియు 

సమ్యోగము, 

తతడావాటిలో, ఊపూ్య = ఊపష్తి, పాచయతి=పచింపచేయు చున్నది, 
వాయు ;=వాయువు, అపకర్ష తి=ాలాగుకొను చున్నది, శ్రేదః=ాక్లేదము, .శౌథి 

ల్యమ=ాశిథిలత్వమును, ఆపాదయతి=కలుగ చేయుచున్న ది, స్నేవాః=స్టే వాము, 



పదో అధ్యాయము 485 

మార్దవమ్ =మృదుత్వమును, జనయతి = పుట్టించు చున్నది, కాలః దావ్యవధాన 
రూవృమేన కాలము, నర్వవపుః =సమ_స్త శరీరమునకు, వ్యా ప్రమ్ వ్యాపించు 
టను, అభినిర్వర్తయతి = వ్యక్తము చేయుచున్నది. (నిర్వర్తించు 
చున్నది.), ఏపామ్ సమయోగః = వీటన్నిటి సమయోగము, పరిణామ 

థాతుసాత్య్య్మ కరః == పరిణామముతో సమ _స్తధాతువులకు _ సాతగ్మ్యమును, 
సంపద్య'తే = సమకూర్చు చున్నది, సమయోగస్యపునః = సమయోగమునకై_ తె, 
కారణాని = కారణములు, ఉచితః హితస్య = హై అభ్యసింపబడిన పథ్యకర్యమెైన 

అన్నము, దేహనంసా్కారః= శరీర సంస్కారము, అభ్య వవోరః = అన్నము, 

చేష్టా=చెష్ట, శయనమ్ =శయనముగంల్ల, బబయ్లాంచ ప్ర = మరియు మనస్ యొక్క 
(వనన్నత్వము, పరిణామ తన్తు స్మ ఆరా పరిణామము చెందిన తదుపరి 

అయి తే,ఆవారగుణాః ఆహారముయొక్క_ గుణములు శరీరగుణభావంాశరీర ము 
నందుత్పన్నమగు గుణములతో ..నమానమైన భావమును, ఆపద్య వే = పొందు 
చున్నవి, యథాస్వమ్=తన గుణములతో, అవిరుద్దాః = విరుద్దములేనివై , 
స్యుః =ఉండును, విహితాః = అనుష్టితములై న ఆహారగుణములు, 'వెరుద్చాన్తు= 

విరుద్దములై నయెడల, విరోధిభిః వై విరుద్దములై న గుణములచేత, శరీరమ్ = 
శరీరమును. విహన్యుః చంపును. భవన్తి చాత =ఇదియేగాక (ఇంకనూ). 

తాత్స్రృర్భాయ : భుజించిన తరువాత అరిచేతికి అంటుకొన్న ఆహారమును 
ఎడమచెతితో తొలగించ వలయును. దంతముల మధ్యనదూరి చిక్కుల బడి 
పోయిన మెతుకులను మెల్ల మెల్టగ చెప్పబోవు శ స్త్రవిధిలో వర్షింపబడిన దంత 
శోథన య _న్తముతో కు[భపరచ వలయును. చేతికి అంటుకొనిన అన్నమును, 

అన్నము నందలి సౌరభమును, చేతికి అంటుకొనిన జిడ్డును తొలగించి గండూపా 
చమనమును చేయవలయును. తరువాత వేళ్ళ అ| గభాగమునుండి జారుచున్న 
నీటి విందువులచేత నె త్రములను తడుపుకొనినవాడై సుగంధ (దవ్యములతో 

కూడిన తాంబూలాదులను సేవించి ముఖశుది దిగావించుకున్న వాడై ఊర్థ్వ భాగ 

మున వ్యాపించు కఫముయొక్క. 'వేగమును ధూమపానముద్యాషరా అరికట్టి నూరు 

అడుగులు నడచినవాడై. ఎడమ [పక్కుగ శయనించవలయును, (దవపచార్గములను 

నేవించినతరువాత భుజించి వాడు ని దపోరాదు.భుజించిన వెంటనే వాహనాదులవై 

స్వారీ చేయకూడదు. బరువుగల వస్తువులను మోయకూడదు. అగ్నిని, 
ఎండను సేవించరాదు. ఊపాన్టై (పిత్తము), వాయువు, శ్లేదము (కఫము), 
స్నేవాము, కాలము సమ యోగము, ఈ ఆరున్నూ ఆహారపరిణామకర 
భావములుగా చెప్పబడినవి. వీటిలో. ఊమ్ము (జాఠరాగ్ని), ఆహారమును పాకము 

చేయును. వాయువు లాగుచున్న'ది. అనగ అన్నమును ఎక్కువ [పయత్న 

ముతో పాకమును చెందించుటకు ఒక ఆశయమునుండి మరియొక ఆశయమునకు 
లాగికొనిపోవును, క్రైదము అన్నరాశిని పలుచగా చేయును . స్నేహము అన్నము 

నందు మృదుత్వమును ఆపాధింప చేయును. ఆహారముయొొ. కరినత్వ మును 
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తొలగించునని అర్థము. కాలము సర్వశరిరమునందు ఆహారరసమును వ్యాపింప 
చేయును. వీటన్నిటి యొక్క సమయోగము అన్నముయొక్క పరిణామము 
చేత ఏర్పడిన ధాతువులయండు సాతత్ర్య్యమును కలిగించును. ఉచితము, హితము, 

దేహాసంస్కారము, అభ్యవహారము, చేష్ట, శయనము, సౌమనన్యము ఇవన్నియూ 
సమయోగమునకు కారణములు.  నమయోగముయొక్క  కారణములవలన 

భుజింపబడిన ఆహారముయొక్క పరిణామములో [కమముగా విరుద్దము కాకుండా 
తన సంబంధమైన గురుత్వాది, [దవత్వాది గుణములు శరీరగతములై న గురుత్వ 
(దవత్వాది గుణములతోకూడా పకత్వభావమును చెందుచున్నవి. సమ్యగ్యోగము 
కాని ఆహారముయొక్క_ పరిణామములో విరోధగుణముతో మేళవించి శరీరము 
యొక్క నాశనమును చేయు చున్నవి. 

“వృద్ధిః సమాన్వైః సశ్వేషాం విపరీత్రైర్విపర్యయః” అను [వమాణ 
వాక్యముయొక్క- ఫలము, సమయోగ వివషమయోగములచేతనే పర్పడు 
చున్నది. అందుకే చెప్పబడినది. 

-..  ళోళిలోఖ : చేతికంటుకొన్న అన్నమును మరియొక చేతితో తొలగించి 
దంతముల మధ్యన చిక్కుకొన్న ఆహారావశేషమునుచెప్పబోవు దీ నళశలాకలతో 
కు భపరిచి ఆచమనము చేయవలయును. ఊర్ద్విమార్గ గమనవేగము క్రఫమునకు 
అన్న పీడనము చేత నేర్పడి ఆ కఫము శిరన్సు “పొందు (ప్రమాదము కలరు, 

మిక్కిలి [దవరూప ఆహారమును భుజించిన తదుపరి శయ్య నా[ళయింపకూడదు" 
ఊమ్మాదులు ఆహారపరిణామ కరములు. ఊపష్ము పచింవచేయు చున్నది. 
వాయువు ఆహారమును పచింపచేయుటకు ఒకస్థానము నుండి మరియొక స్థానము 

నకు లాగికొనును. 'క్లేదము అన్న సంఘాతరాళిని కిథిలపరచును, స్నేవాము 
అన్న ముయొక్క్కా శాఠిన్యతను నశింపచేయును. కాలము పరిణామము చెందిన 
అన్నమును నర్వశరీరమునందు వ్యాపింప చేయును. క దాడులయొక్క- సమ 
యోగము దోవధాతుమలములయొక - నమత్వమును కలుగచేయును. శే దాదు 
లకు సమయోాగమెశ్తేర్పడునను శంకకు సమాధానమును చెప్పుచున్నారు. 

ఉచితము, అభ్య సము మొదలగు వాటివలన ఏర్పడును. ఈ శ్లేదాదులయొక 

సమయోగముచెత ఏర్పడిన ఆహోరపరిణామము వలన ఏమి అగుచున్న దనుదానికి 
సమాథానమును చెప్పుచున్నారు. తక్కిన భాగము స్పష్టము. 

మూ జెకులా భోష పృధుకాన్ సుపిష్టక్ళశ తండులాన్ | 

నజాతు భు క వాన ద్యాన్మా[త యా ద్యాత్సు కాంఠిత 8 

కాకావరాన్న కట్వమ్లు కషాయ లవణోత్క_ టమ్। 

త్య జేదేక రపాసాత్మ్య్యం గురు శుష్కంచ భోజనమ్! 

వత్యకే యన్ని చానాచౌ సర్వదోష |వకోపనమ్! 

అత్యభిష్యంది విన్టంభి వితాహి గురు రూతణమ్॥ 
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కీలాట దధి కూచీకా మత్స్య శుప్కూమ మూలకమ్। 

తార పిష్ట విరూ థాద్యంత తత్సమనం నశీల యేత్ ॥ 

(వతివదొర్హము : జాకుల =కంకులు; అభో్యప =పినుకుళ్ళు (ఊచ 
బియ్యము); పృథుకాన్ = అటుకులను;  నుపిష్టక్ళత తండులాన్ మంచిగ 
పిండి చేసిన తండులములను (పిండితో తయారు చేసిన వంటకములను); భుక్త 
వాన్ =భుజించిన వాడు; జాతుడఒకప్పుడునూ; నాద్యాత్ తినరాదు, నుకాం 
ఊతః = మిక్కిలిగా భో జనమునందు కాంత గలవాడు; మాతయా == కొద్ది పరి 

మాణముతో; అద్యాత్ = తినవలెను, శాకాడాశాకమును; వరాన్నాలభఘు 
ఆహారమును; కటు = కారమును; అమ్షాపులుపును; కపాయడావగరును; 

లవణ = ఉప్పును ఉత్కుటమ్ == ఎక్కువగాను, చ=మరియూ; ఏకరసా 
సాత్మ్యం=ఒకే రసమును ఎల్లప్పుడూ అభ్యసించుటను; గుకుడగురు భోజనము; 

శుమ్మ్కుం భోజనము = శుమ్యభోజనమును; త్యజేత్ వదిలి "పెట్టవలయును; 

నిదానాదౌ నిదానము యొక్క [పాణమునందు; సర్వదోష[పకోపనమ్ = సర్వ 
దోషములను (పకోపింప చెయునట్టి కారణ సమూవాము; యత్ =వదై తే; 

వద్యుతే=చెప్పబడునొ ; తత్ దానిని; అత్యభిష్యంది = వై (సోతస్ లలో క్లే శేద 

త్వము కలించువాటిని; విష్టంభి కడుపులో _స్తంభించి జీర్ణము కాకుండు (దవ్య 

ములను; "విచాహి = విచాహకరములై న; హిమ = కీతమెన, రూకణమ్ = 

రూత్రకరములై న పదార్ధములను; కీలాటదథి కూచికా మత్స్య శుష్యూమ 
మూలకమ్ = కిలాటము* దధి, కూచికా, ఎండిన చేపలు, లేత ముల్లంగిని; 

జార పిష్ట విరూ థా ద్యం = వారములను, పి పిష్టములను, మొలకెత్తిన ధాన్యము 

లను; తక్ నమ_స్తంచవీటితో సమానమె నసమ స్త స్త పదార్భములను; నకీలయేత్ = 

అభ్యసింపకూడదు. 

తొత్న్రర్యాము : కంకులు కాల్చి తినుట, పిసుకుళ్ళు కొట్టి కాల్చి తినుట, 

అటుకులు భతించుట, బియ్యపు పిండితో చేసిన వంటకములను భుజించుట ఒక 

ప్పుడునూ చేయరాదు. ఎక్కువ భోజనము నందిస్టము గలవాడు మాత్రా పరి 
మాణములో భుజింపవలయును. శాకములను, లఘు ఆహారములను, కటు ఆమ్ల 

కషాయ లవణరసములను ఎక్కువగా తినరాదు, ఒకే రసమును సాత్మషమగు 

నట్లు ఆహారమునందు చేర్చి భుజింపరాదు. గురు శుష్క భోజనమును వదిలి 
-పెట్టవలయును. నిదాన (వారంభమునందు సమస్త స్త వ్యాధులను (పకోపింపచేయు 

నట్టి కారణ నమూహాము పదై లే చెప్పబడు నో దానిని వదలి "పెట్టవలయును. 

(సోతస్లలో శ్లో కేదమును కల్గించు పరార్గములను, కడుపులో స్తంభించి జీర్ణము 

కారుండు (దవ్యములను, విదాహకరపచార్థములను, రూక పదార్థములను, కిలాట, 

దధి, కూచీకా, శుష్కమత్స్య, ఆమ్ల, మూలకములను, తారములను, పిప్ట ములను 
మొలకి త్రీన ధాన్యములను వీటితో సమాన మైన ఇతర పదార్థ ములను అభ్యసింవ 

కూడదు, | 
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కోలిలోఖి : కాండము యొక్క చివర గు_త్తిగాయున్న అవక్యమెన పిను 
కుళ్ళు మొదలగువానిని, అట్టి వే అయిన యవలను, అటుకులను, బియ్యము 

రవ్వతో చేసిన ఉప్పుడు పిండి మొదలగువానిని భుజించిన తరువాత తినరాదు, 
మిక్కి లి ఆవోరమునందు ఆన గొన్నవాడు చాలా కొద్దిగా తినవలయును. శాక 

మధికముగా యుండిన, ఒకే రసముతో గూడిన _ భోజనమును వదిలి “ెట్టవల 

యును. రోగహేతుకమెన ఆవోరమును వదిలిపెట్టవలయును. ఏవి రోగ కారణ 

ములో వాటిని కూడా అభ్యసించరాదు. మిక్కిలి అభివ్యందికర పదార్థములను 

కూడా అభ్యసింపకూడదు. 

మూ॥ శీలయేచ్చాలి గోధుమ యవ పిష్టక జాంగలమ్! 

సునిష ఇక జీవనీ బాలమూలక వాన్తుక మ్! 

పథ్యామలక మృద్వీకా పటోలీ ముద్గ శర రా౭| 

ఘృత దివ్యోదక క్షీర జ్యదచాడిమ నై ంధవమ్॥ 

[తిఫలాం మధు సర్చీ ర్భ్యాం నిశినే(త బకాయచ। 

స్వాన్ట్యాను వృత్తి కృద్యచ్చ రోగోచ్చేదకరం చ యత్ ॥ 

(వతివదార్థమయ : శాలి గోధుమ యవ పిష్టిక జాంగలమ్ = రాజనాలు, 

గోధుమ, యవ, ఎండకారు బియ్యము, జాంగలదేశజంతు మాంసములను; సువిషణ్ణి 
క జీవన్నీ బాలమూలకవాస్తుకమ్ =చంచలికూర, పాలకూర, లేతముల్ల గి, చక 
వర్శికూర; శీలయేత్ అభ్యసింపవలెను పథ్యా=కరక; అమలక = ఉసిరిక; 
మృద్వీకా = (చాక; వటోలీ=పొట్ల; ముద్గ=ాపెనలు; శర్క_రాఃడాశర)-రలు; 

ఘృత నెయ్యి; దివ్యోదక ైఆకాశోదకము; తీర=పాలుు తా[దడైాశేనె; 
దాడిమ = దానిమ్మ; నె ౦థవమ్ నై ంధవ లవణము; చ=మరియు; నిశి= 

రా|తియందు; నె త్రబలాయ == నే|తముల బలముకొరకు; మధుసర్పిర్భ్యామ్ = 

"తేనె నెయ్యితో; (తిఫలాం వ తిఫలములను, శలయెత్ = అభ్యసింపపలయును; 

యచ్చ=ైయేదై శే; స్వాస్థ్యానువృత్సికృత్ == ఆరోగ్యమును వృద్ధిచేయునో; 
యత్ =యేదై శే; కోగో చ్చెదకరమ్ = వ్యాధులను పరిమార్చునో; తత్ =అట్టి 
దానిని; శీలయేత్ = అభ్యసింపవలెను. 

-తొాత్న్రరామయు : రాజనాలు, గోధుమలు, ఎడకారుబియ్యము; పాల 

కూర, లేతముల్ల ౦గి, చంచలికూర, కరక, ఉసిరిక, తేనె నెయ్యి కల్పిన [త్రిఫల 
ములను రా|తియందు, నై 0ధవ లవణమును, దానిమ్మపండ్లను, గోతీరమును, 

పొట్ల కాయలను, నెయ్యిని, ఆకాళశోదకమును, పెనలను, శర్కరను, (దాతను, 

నిత్య (కమములో _అభ్యసింపవలెను. ఏ ఆహారములు ఆరోగ్యము కల్గించునో, 

రోగనవమూపహామును నళింపచేయునో అట్టి ఆహోరములను నిరంతరము అభ్యసింప 

వలయును, 

తోలిలోఖ ; శాలిగోధుమాదులను సేవింవవలెను. నేత్రములకు పటిస్థ్రతను 



పదో అధ్యాయము 489 

కోరువారు తేనే, నెయ్యితో కల్పిన తిఫలములను అభ్యసింపవలయును. అశ్లే 

యే ఆహార విహారములు ఆరోగ్యవంతుని ఆరోగ్యమును అనుసరించియూ 

మరియూ వ్యాధుల నుపశమింప చేయునో అట్టి ఆహారము, విహారము సర్వదా 

అభ్యసింప వలయును. 

మూ! స్వభావ మా('శా యోగాది పరస్పర విపర్యయె;! 

భోజనాని విరుధ్యన్తే తానివిద్వాన్ వివర్షయెక్॥ 

తాగా ది్టిషమహేతూనాం సమానాం చోవనేవనాత్। 

విషమా నానుబధ్నన్స్ని జాయే ధాతవఃవమా 8 

(వతిపదార్థమయు : విద్వాన్ = పండితుడు; స్వభావమా[తాయోగాదిి పర 
న్నర విపర్య'యెః=న్వభావముచేత, మా[తా[పమాణముచేత, నంయోగాదుల 

చేత, ఒకదానితో నొకటి విరుద్దమగుట చేత; యానిభోజనాని యేభోజనములు; 

విరోధ్య స్త = విరోధింపబడుచున్న వో; తానిభోజనాని=-అఆభో జనములను; వివర్ణ 

యేత్ =విడువవలయుగు; విషమ హేతూనాం = వై షమ్య కారణములను; త్యాగాత్ 
= పరిత్యజించుట వలన; సమానం సమాన కారణములను; ఉప సేవనాత్ అభ్య 

సించుటవలన; ధాతవఃడాసమన ధాతువులు; విషమా? = విషమములు; నాను 

బధ్నంతి=అనుబంధములుగాయుండవు; చ=మరియూ, ధాతవం =సమస్త 

ధాతువులు; సమాః = నమానములుగా, జూాయతె=అగు చున్న వి. 

తాత్సర్భము : ఆహారముయుక్క స్వభావము, మా | తాపరిమాణము, 

యోగాదులు పరన్పరము మారుచుండిన యెడల, ఆ ఆహారము విరుద్దముగా 

తయారగును. వండితుడె నవాడు విరుద్ద ఆహోరవిహారములను ఎల్ల పుడూ విడచి 

చెట్టవలయును, విషమమైన కారణములను వదలిపెట్టి సమాన కారణములను 

అభ్యసించుటవలన విషమ ధాతువులు శరీరములో ఎప్పుడునూయుండవు' మరియూ 

ధాతువులు సమానములుగా అగును. విషమకారణభూయిన్టమైన ఆహోర విహార 

ములను వదలిపెట్టుటవలన ధాతువులకు విషమత్వము ఎపుడునూ ఏర్పడదు. 

నమానకారణములుగల ఆహోరవివారములను సేవించుటవలన ధాతువులు నమ 

స్థితిలోయుండి ఆరోగ్యమును సర్వదా పరిరకించుచుండును, 

కోళిలోఖ : దోవధాతువులయొక్క_ వైషమ్య కారణములను, స్వభావ 
మా(శాది వైషమ్య భూత ఆహార చేశాదులను వదలిపెట్ట వలయును. అందువలన 
విషమధాతువులు శరీరము నెప్పుడూ అంటిపెట్టుకొని యుండవు. సమానము 
లైన యథోచితములై న ఆవారవివోరములయొక్క నిళ్యాభ్యాసమువలన ధాతువు 
లకు సమత్వము గలుగును. న్వ కారణ సామగిని విడుచుట వలన తనకు నాశము 

పర్పడును. అక్షే కారణ సామ్యగి సమక్షమున యున్నపుడు పుట్టుక కల్లును, 

మూ॥ అన్నేన కుకేర్భ్వావంశే పానేనైకం _వపూరయేత్। 
ఆ|శయంపవనాదీ 3 ౦ చతుర్గమవశేవరో త్ 
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మన్గానల బలారోగ్య నృ వేళ్వర సుఖాత్మను! 

యో౬ఒజ్యః కమోఒయం నతతం నావళ్యమిత రేషుచ। 

కరోతి రూతమ్ బలవర్ల నాళమ్। 

త్వ[గూక్షళా0 వాతళరృన్నిరోధమ్॥ 

స్నిగ్దం త్వతి శ్రేమ్మచయ (ప నేక హృద్షా। 

ర వాలస్యరుచి [పణాశాన్ ॥ 

అత్యున్షమన్నం మవదచాపహాతృ్భష్టా। 

బల్మపణాశ[(భమర కపిత్తమ్!! 

రీతంతు సాదా రుచి వహ్ని సాద. 

వాల్డ్థా సవిష్టంభ న రోమవార్షాన్ ॥ 

అతిస్థిరం మూ|త్రశకృ్ళత్ వి బన్ద- 

మతృ ప్రిమచ్యా ప్రిమ కీ ఘప క్రిమ్॥ 

అలి [ద్రవం పీనన మేవాకాసన_ 

స్యందాన్ కరోత్యగ్ని బలంచ వా న్వి॥ 

(పతివదార్థము : అన్నేన= అన్నముతో, కుకేః=కడుపుయొక్క, ద్వా 
అంశా= రెండు భాగములను, పానేన=పానముతో, ఏకం == ఒక భాగమును, 

(పపూరయేత్ పూర్తిగా నింపవలెను, పవనాదీనాం= దోషములకు, ఆ| శయమ్ = 
సంచరించు స్థానమైన, చతుర్ధమ్ = నాలుగవ భాగమును, అవశేషయేత్ = 
మిగల్పవలయును, మన్దానల=మం దాగ్ని కలవారు, మన్దబల =మధ్యమ బలము 

కలవారు, మందారోగ్య = న్వల్పారోగ్యవంతులు, నృ పేశ్వర=రాజులు, 
నుఖాత్మను = భోగపరాయణుల విషయములో, అయం [క్రోమః=ఈ పద్దతి, సత 
తమ్ ఎల్లపుడు, యోజ్యః=సమకూర్చ దగినది. చ=మరియూ, ఇత రేవువా 

చై చెప్పిన వారు కాక అన్యులందు, అవశ్యః తప్పక , న యోజ్యః = సమకూర్చ 

దగినదికాదు. (విధించదగినదికాదు). 

రూక్షమ్ =రూజాహారము, బలవర్ణ నాశనమ్ = శరీరఠముయొక- బలమును 
వర్ణమును పాడుచేయును, త్వ[గూతతామ్ = చరగిమునకు రూతుతను, వాతళ 
క్చాన్నిరోధమ్ = అపానవాతము, మలములను అడ్డగించుటను చేయుచున్నది 
స్నీగ్ధమ్ = స్నిగ్ధావోరమ., అతిశ్లేవరిచయ = మిక్కిలి కఫసంచయమును; 
హృధొరవ = హృదయమునందు బరువును, ఆలన్య = మాంద్యమును, రుచి 

[(వణాశాన్ = రుచిని నశింప చేయుటను, కరోతి == చేయుచున్నది; 
అత్యుష్ట్యమ్ = మిక్కిలి వేడిమైన, అన్నం = అన్నము, మదమ్ = మద 
మును, దావా = దాహామును, తృస్థ = దప్పిని, బల|పణాశ = శరీర బల 
మును నళింపచేయుటను, |భమడాతలతిరుగుటను, ర _క్రపి త్తమ్=ర క్షపి త్రమును, 
కరోతి = చేయుచున్నది, శీతయేత్ దాచల్లని అన్న మై కేడాసాద = అన్నమును 
శిథిలపరచుటను, అరుచిడానోటికిరుచి లేకుండుటను, వహ్నినాశమ్ = జాఠరాగ్ని 
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నాశమును, హృృల్లాసమ్ = ఓకరింతలను, విష్టంభన = విష్టంభరమును, రోమ 
పహార్తాన్ దరోమాంచములను, _కరోతిాశేయుచున్నది, అతిస్టిరమ్ = మిక్కిలి 
కఠిన భోజనము, మూ(త శక్ళత్ విబనమ్ మలమూ[త్రములకు అవరోధమును, 
అత ప్రిం = ఆహోరతృ ప్తి లేకుండుటను, అళీ ఘప క్రిమడాత్వరగా ఆహారము 
పాకము చెందకుండునట్లునూ, కరోతి = చేయుచున్నది, అతి[దవం = మిక్కిలి 
పలుచనై న ఆహారము, పీనన = పడిశెమును, మేవా = (వమేహమును, కాన 
దగ్గును, స్యం దాన్ == అభిష్యందమును, కరోతి = చేయుచున్నది, చడామరియూ , 
అగ్ని బలండాఅగ్ని బలమును, వా_న్లి = నశింపచేయుచున్న ది. 

తాత్తర్భయు ; ఆకలిగొన్న వాడు ఆహారమును సేవించునవుడు వెన 
విధించిన నియమములన్ని ంటిని పాటించుచూ ఆమాశయమును నాలుగుభాగము 

లుగా విభజించుకొని అన్నముచేత ెండు భాగములను, |దవముతోనొక- 
భాగమును, వాతాదులకు నివసించుటకు, సంచారమునకు నాలుగవభాగమును, 

శూన్యముగా నుంచవలెను, (మిగుల్చ వలయును): 

భోజనవిధానము శా స్త్రీయముగా నిచట వివరించుచున్నారు. మందాగ్ని 
కలవారు, మందబలులు, ఆరోగ్యము పూరి గా లేనివారు, మహారాజులు, ఐళ్వ 

ర్యవంతులు, సుఖభోగులు మొ॥ వారికి ఎల్లపుడు ఈ విధియే ఆచరింపతగినది. 
తక్కినవారికీ విధి వర్తించదు. రూకమైన ఆహారమును భుజించినయెడల బల 
వర్ణ ములకు నాశ మేర్ప్చడును,చరము గరగరలాడుచుండును అపానవాతమునకు 

మలమునకు అవరోధ మేర్చడును. 

మిక్కిలి స్నిగ్ధముగానుండుఆవోరము, కఫసం చయమును కఫ పసేకమును 

చేయును. హృదయమునందు (గుండెలో) బరువు పెట్టినట్లుండును. అలసత్వ 

మేర్చడును. నోటికి రుచి నశించును, మిక్కిలి 'వేడియైన ఆహారము, మదమును, 

చాహమును. దప్పిని, బలనాళమును, తలతికుగుటను, రక్తపితృమును ఉత్ప 

న్నము చేయును. 

మిక్కిలి కఠినముగానుండు అన్నము మలమూ[ తములకవరోధమును, 

ఆహారమును భుజించిన తరువాత నేర్పడు తృప్పిని కలుగకుండుటను, శరీరము 

నందలి ధాతువృద్ది కదితోడ్పుడకుండుటను, త్వరగాఅహోరము వచింపకపోవుటను 

చేయును. 

మిక్కిలి చల్ల గానైెన అన్నము అన్నమును శిథిలపరచును' అరు చిని, 

అగ్ని మాంద్యము, ఓకళింతలు, విష్టంథము, రోమాంచములను పుట్టించును. 

మిక్కిలి [దవముగానున్న ఆవోరము పీనసము, (వమేవాము, దగ్గు, 

అభిమ్యందములను కలుగచేయును. జాఠరాగి్నిని నశింపచేయును. 

భణలేఖ ; అన్నముతోకుషియొక్క- రెండుభాగములను నింపవలయును . 



49? అష్టాంగసం[గహ వ్యాఖ్యానము 

మూడవ భాగమును పానీయములతో నింపవలెను. దోషముల కా[ళయము 
గను, సంచరించుటకు స్థానముగనూ, నాలుగవభాగమును వదలవలయును. అట్లు 

కాని యెడల సమస్త, కుజిని అన్నపానములతో నింపినయెడల దోవ ములు 

నిరాశయములై ఆ అన్నపానములనే మిక్కిలి పీడించి విషూచికా మొదలగు 
వ్యాధులను త్పత్రి చేయును. ఈ కల్పన అర్జభాగ[తయ తృ ప్తి వితో ఊహించ 
బడుచున్నది. కుతీయొక్క భాగముగా శెలియబడుట లేదు. ఇదియునూ తర 

వాత చెప్పబడు అన్న పాన[క్రమమా మందానలాది పురుషులకు చేర్పదగినదిగా 

యుండును. అవ్యాప్తి యనగా - సర్వశరీరమునందు వ్యాపింపక జఠరము 
యొక్క ఒకే భాగమునందుండుటయని అర్థము: మిక్కిలి | దవావారము పీనసము 
మొదలగువానిని కలిగించును న్యందమనగా అకిరోగమని అర్హము'* 

మూ! అతిమధుర మల శమనం, భు ల మసొత్మ్యం నపృష్ట యేవవుషః। 

అతిలవణ మచకుష్యం తీజ్హాత్యమ్రుం జరాసాజాత్ || 

ఇతివిధి మవలంబ్య యో ఒన్నపానమ్, 

బలమివ వి గహవత్స దోషయుజ్లే! 
తనుమపి తనుజాంరుజూం త్వవాష్య (వజతినర నపమాశతవ్యపారమ్॥ 

ఇత్యన్న పాన విధిర్నామ దళ మోధ్యాయః। 

(వళివదార్జ్హము : అతి మధురమ్ =మ్క్కిలి  మధురభోజవము, అనల 

శమనమ్ =జాఠరాగ్ని ని శమింపజేయును. అసాత్య్మ్యమ్ భుక్తమ్ = సాత్మ్యము 
కానిభో జనము, వపుపః =శరీరముయొక , పుష్ట యే = పుష్టికొరకు, న=ాకాదు, 

అతి లవణమ్ =మిక్కిలిఉప్పగానున్న భో జనము, అచముష్యుమ = కండ్రకు మంచిది 
కాడు, తీ శ్లాత్యమ్లును == మిక్కిలి తీశ్లిమె, మిక్కిలి పులుపుగానున్న . భోజనము, 
సాతాత్ == (పత్యవతముగా, బళా వమునలితనమును కల్లించును, యః=వ మాన 

వుడు, ఇతి విధిమి=నె నుదాహరించిన ఆహార నియమమును, అవలంబ్య =అవ 

లంబించి, అన్న పానమ్ =అన్నపానమును, నదా = ఎల్లప్పుడు, ఉపయు కై = 

సేవించుచున్నాడో, న్య నరః=అట్టి మానవుడు, తనుజా౦డ శరీరమునందు 

బుట్టిన, తనుం=న్వల్సమయిన, రుజమపి రోగమునుకూడ , అవాప్య = పొందక, 

వి|గవావత్ బలమివ=ామూ ర్రీభవించిన బలము వలె, సమాశతస్య = నూరు సం 

వత్సరములయొక్మ, పారమ్ =అంతమును, [వజతి = దాటుచున్నాడు. 

(వతివదార్జము : మిక్కిలి మధుర భోజనము జాఠరాగ్నిని శమింప 

చేయును. అసాతగ భోజనము శరీరమునకు పుష్టిని చేకూర్చును. మిక్కిలి 

ఉప్పగా నుండు భోజనము కన్నులకు వోనిని కల్లించును. మిక్కిలి తీక్ష్వమైన 
మిక్కిలి పుల్ల గా నున్న భోజనము పత్యతముగా ముసలితనమును రప్పించును. 

యే మానవుడు వె చెప్పిన నియమములను పాటించుచూ ఎల్లప్పుడూ 
అన్న పానములను గైకొనునో అట్టి మానవుడు మూర్తీభవించిన బలముకలవాడైై 
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శరిరజన్యము లై అతిస్వలృమయిన వ్యాధుల బారినుండి విముకుడై నూరు 

సంవత్సరములకు ఎక్కువగా కూడ జీవించును. 

కోలిలోఖ : మిక్కిలి మధురావోరము అగ్నినాళకరము. అసాత్మ్య భోజ 
నము దేహమునకు పుష్టిని చేకూర్చును. మిక్కిలి ఉప్పగా నున్న భోజనము 

కన్నులకు మంచిదిగాదు. (పత్యక్షముగా ముసలితనము ఏర్పడుటకు కారణము 

లుగా సేర్కొన్న మిక్కిలి తీళ్లములై న పుల్లనై న ఆవారపానీయములను 

త్యజింపవలెను. ఈ |పకారముగా ఆవోరవిధి ననుసరించి యే మానవుడు ఆవోర 

మును నిరంతరము అభ్యసించునో వాడు శరీరమునందుత్సన్న మైన న్వల్ప వ్యాధు 

లను గూడా పొందక మూర్తీభవించిన బలమువలె నూరు సంవత్సరములు 

జీవించును. 

అని ఇందు అను పండితునిచే |[వాయబడిన అష్టాంగ నం|గహము యొక్క 

వ్యాఖ్యానమునందు “అన్న పాన విధి” యను పేరుగల దశమాధ్యాయము 

ముగిసినది, 
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. పదకొండవ అధ్యాయము 

అథాతో మా తాశితీయన్నామాధ్యాయం వాన్టిఖ్యాస్యామ ఇతి 

హొసాగ్రిహు రా శయాదయో మహర్షయః. 

మా తాశీస్యాత్! మా తాపునరగ్ని బలాహార (దవ్యా పేతిణీ! కు'వేర 
(పతిపీడన మావాశేణ పృాదయస్యాసంరోధః; పార్శ్య్వయో రవిపాటన మనతి 
గౌరవ ముదరస్య (పిణన మీన్లి యా ణాంతుత్సిపాసోపరతిః  స్థానాసనశయన 

గమనోచ్చా్వాస[ పశ్వాన భామ్యసంక థాసునుఖాను వృ త్తిః, సాయం[ప్రాతళ్చసుఖేన 
పరిణమనం బల వర్గోపచయకరత్వం చేతి మా|తాయా లక్షణమ్, 

(వతివదార్థ ము ; అథ = అటువాత, అతః = ఇందువలన, మా[ళాళి 

తీయన్నామ = మా తాశితీయమను సేరుగల, అధ్యాయం =అధ్యాయమును, 

వ్యాఖ్యాస్యామః == వివరింప గలము, ఇతివాడాఇట్లని, ఆ(కేయాదయః=ఆ|శతే 

యుడు మొదలగు, మవార్తయః=౭మహార్దులు, అహుస్ర =పలికిరి, మా తాలీవ= 

[పమాణముతో భుజించువాడుగ ,స్యాత్ =ఉండవలెను, పునః =మరల, మా(తా=ా 

(పమాణము, అగ్ని బలావోర దవ్యా పేజి.ణీ = అగ్నిబలమును ఆహార దవ్యము 

లను అపేడించి యుండును, కుజఇేః = కుడికి (కడుపునకు), అపతి పీడనండా 

బాధలేకుండుట, _ఆవోశేణ=ఆవోరముచేత, పృాదయన్య =హ్మాదయమునకు, 
అనం ఠోధః అడ్డు లేకుండుట, ఉదరస్య = కడుపుయిక్కు , పార్శ్వ యో = ఇరు 

[పక్కాలకు, అవిపాటనం హపగులదీసినట్టు లేకుండుట, అనతి గౌరవం = ఎక్కువ 
బరువుగా లేకుండుట, ఇన్టి)యాణాం - చతురాది ఇం| దియములకు, (పీణనండా 

తృప్తిని, కుతిపాసోపరతిః = ఆకలిదప్ప) లుపశమించుట, స్థాన = నిలుచుట, 

ఆసన = కూర్చుండుట, శయన = పరుండుట, గమనడవెళ్ళుట, (నడచుట), 

ఉచ్చా్వాసోశ్వాసై ఉచ్చాసశ్వాసలను విడుచుట తీసుకొనుట, భావ్యు=ామాట్లా 

డుట, సనంకధాను =వచెపష్తుటలయందు. సుఖానువృ త్తిః = నుఖముననుభవించుట 

(చులకనగానుండుట), సాయం = సాయం కాలభోజనేము, చ = మరియు, 

(వాతః = (పాతఃకాల భోజనము, నుఖీన==నుఖముగ (అనాయాసముగా, "తేలి 

కగా), పరిణమనం = పరిణామమును చెందుట (జీర్ల మగుట), చ=మరియు, 
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బలహాబలము, వర్ణ =వన్ష్యము, ఉపచయక రత్వం =వృద్ది అగుట మా[తాయా; = 

ఆహార (వమాణముయొక్క్కూ-, లవణం కా లకణము. 

తొత్భృర్యుము : మా తాశితమును అధికరించి చెప్పునధ్యాయముమా తాళి 

తీయను. అట్టి మ్మాతాశితీయమను అధ్యాయమును ఆశయాది మహార్తులు 

విపులీకరించి చెప్పుచున్నామని పలికిరి, 

ఈ అధ్యాయము మాతాశి అని [పారంభింపబడినది. ఇచట అశితళబ్దము 

ఖాద్య, లేహ్య, సేయ [పాళ్యములకుసామాన్య బోధకము. చతుర్విధాహారపదార్థ 
ములను భుజించుట యన నర్గ వరముగా “అశిత అను శబ్దము (పయోగింప 
బడినది. ఈ చతుర్విధాహారములను |పమాణము ననుసరించి ఉపయోగించ 

వలెను. మరియు చతుర్విధావోరములయొక్క- 1పమాణము అగ్నిబలమును, 

ఆహారపచార్థములను బట్టి నిర్ణయించవలెను. జాఠరాగ్ని యొక్క హీన, మధ్య, 
ఉత్తమ బలమును గురు, లఘుగుణములు గల ఆహారపదార్థములను బట్ట ఆహార 

(పమాణమును నిర్ణయిం చవలయునని భావము. ఉదరము (కడుపును బాధించ 

నిది, (ఆవోరమును చేసిన తరువాత) ప్యృాదయగతిని అడ్డగించనది, కుడి యొక్క 
ఇరు పార్శ్వములు బాధారహితములుగ నుంచునది, భుజించిన తరువాత కడుపు 

బరువుగా లేకుండునట్టు చేయునది,  చతురాది జ్ఞానం (ద్రియములకు (పన 

న్నతను కలిగించునది, ఆకలిదప్పుల నుపశమింప జేయునది, కూర్చుండునవుడు, 

నిలుచునపుడు, పరుండు నవుడు, నడచునవుడు, బుసను వైకి విడచునవుడు, 

బుసను లోనికి తీనుకొనునపుడు, మాట్లాడునపుడు, అధ్యయనాదుల యందు 

సుఖముగా నుండుట, సాయంకాలమున, ఉదయుమున భుజించిన ఆహారము 

సుఖముగా జీర్ణమగుట, శరీరము యొక్క బలమును వర్షమును వృద్ధి పరచుట, 

మొదలగు లక్షణములు |పమాణముగ భుజించిన ఆహార మాత యుక్కు' లక్షణ 

ములుగా పేర్కొనబడినవి. 

కోళిలేఖ : జాఠరాగ్ని బలమును ఆహార (ద్రవ్యముల యొక్క గురు, 

లఘు గుణములను అపేకించి ఆహార మాత యుండును. అగ్ని యొక్క హీన 

మధ్య ఉ_త్తమత్వమును [దవ్యముల యొక్క లఘు, గురు గుణములను బట్టియే 

చై రెంటికి యోగ్యత్వమును [వతిపాదింపబడినది. కడుపు నిండుగా భుజించినప్ప 

టికి నిర్భాధాకరముగ నుండుట మాత లక్షణము, స్థానాసనాదులయందు నుఖ 

మైన [పవృ త్తి ఏర్పడుట, సాయం[తము చేసిన భోజనము ఉదయమునకు, ఉద 

యమున చేసిన భోజనము సాయం తమునకు చక్కగా ఆహర పరిణామమేర్చ 

డుట, అనగా రెండు వేళల బాగుగా ఆహారము జీర్ణమగుట అని అర్థము. బల 

వర్ణాదులు శరీరము నందు పెరుగుట మాత యొక్క లక్షణము. 

ఎ, న్యా. : ఖాద్య=ానమలి తినతగినది, |పొళ్యడానమలకయే తినదగినది, 

లేవ్యా=నాలుకచే చప్పరించి తినదగినది, సేయ=మిక్కిలి ద్రవ రూపమగుట 
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చేత (తాగదగినవి. ఈ చతుర్విధాహార వదార్దములను పరిణామము ననుసరించి 

భుజింప వలయును. ఆహర పరిణామము అగ్ని బలమును ఆధారముగ కూడ చేసి 

కని నిర్ణ యించవలసియుండును. జాధరాగ్ని బలము యొక్క ఉత్తమ, మధ్యము, 

అల్ప రూపమెన పరిస్థితిని బట్టి తదానుసారముగ (ఉ త్తమాగ్నికి ఉత్తమ పరిణా 
మంబును, మధ్యమాగ్ను లకు మధ్యమ పరిణామమును; అల్వాగ్ను లకు అల్బ 

పరిణామమును) మారుచుండును . “ఆవహోరమా[తాపునః' అని చెప్పుట చేత 

ఆహారవ దార్థముల పరిణామము మాత్రము అగ్ని బలము ననుసరించి ఉండును 

గాని జాషథ పరిమాణమును, వ్యాయామ పరిణామమును జాఠరాగ్ని బలమును 

ఆ ే వీంపదని అర్ధము. ఈ విధముగ చెప్పుటవలన జొషధ పరిమాణము రోగి బల 

మును రోగము మొక్క బలము ననునరించి ఉత్తమ, మధ్య, అల్ప మా; తలను 

కల్పించవలిను. కాని అగ్ని బలము అెవీకితము కాదనియు, మరియు “పునః” 

అను వదపయో గము చేత బాల్య యౌవన కౌమార వార్థక్య దశలను బట్టి 

హేమంళాది బుతు భేదములను బట్టి అగ్ని బలము హెచ్చు, తగ్గులుగా మాగు 

చుండును, కాని ఒకే పద్దతిగా నుండదు. అందువలన ఆయా కాలములను బట్ట 

వయో భఫదములను బట్టి వా ఫధ్రవస్థా కాలమును బట్టి ఆవోర పరిణామమును 

మార్చు చేయుచుండ వలెను. ఆహార మాత (ద్రవ్యముల నఫెషించి యుండద 

నియు చరక టీకాకారుడై న చ[క్రపాణి దత్తుల ఆశయము, 

“ప్రాణినాం పునర్మూల మాహారః బలవర్జాజసాంచ. (సు, నూ. అ. 1) 

సమస్త మానవాళికి ఆహారము మూలమైనది. మరియు బలమును, వర్షమును, 

ఓజస్సును శరీరమునందు వృద్ధి పరచునని సు[శుతాచార్యుల అభిప్రాయము. 

విశిష్టపదనిర్వచనము : మాగతాశితం అధికృతోఒధ్యాయో మాతా 
రితీయ:ః . 

మూ॥ (తిభాగ సాహిత్యమర్థ సాహిత్యం వా గురూణా మువదిళ న్ని, లఘూ 

నామపి నాతిసౌహిత్యమ్. 

(వతివదార్భ్ ము వ గురూణాం = గురుగుణ।| ద్రవ్యములను, (తిభాగసాహి 

త్యం వ తిభాగ సౌహిత్యముగను, అర్ధ సాహత్యం మై అర్హసాహిత్యముగను, ఉవది 

3 ని = చెప్పుచున్నారు, లఘూనామపి =ల ఘు గుణ | ద్రవ్యములనుగూడ, నాతి 

సౌహిత్యం = ఎక్కువ తృప్తి పిగాభుజింపరాదు, 

2, నూ॥ అనిలానల గుణబహులానిహి లఘూని, తుల్యగుణత్వాదగిి 

సంధుకణాన్య విధినాచాల్చ దోపాణి. 

([వతివదార్థము * తధాహి = అదియు మే, లభఘూని=లఘుగుణములు 

గల (దవ్యములు, అనిలానల గుణబహులాని = వాయువు అగ్ని ఈ రెండు 

భవాతములయొక్క. గుణములు - అధికములుగాగలవి, _ చ = మరియు, తుల్యగుణ 
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త్వాత్=ానమానమైన గుణములు కలిగియుండుటవలనను, అవిధినా= [ప్రమాణ 
మును మించి ఎక్కువ భుజించినను, అగ్నినంధుకణాని = జాఠరాగ్నిని వృద్ది 

చేయునవిగ, అల్బదోషోణి = స్వల్పమైన దోవములుగలవిగా, భవంతి=అగు 

చున్నవి. 

ల. మూ॥ ఇతరాణితు పృధివీసరిలగుణ బహుళాన్య సామాన్య ద్విపరీతా 

న్యన్య (త వ్యాయామాగ్ని బలాత్. 

(వతివదార్థము : ఇతరాణితు = గుర్వాది గుణదవ్యములై తే, పృధివి 

సలిల గుణబహులానిడాపృధివిజలములయొక ్క. గుణములు అధికముగా కలవి, 

అసామాన్యాత్ =నమాన గుణములు లేనందువలన, వ్యాయామాగ్ని బలాద 

న్యత= వ్యాయామము అగ్ని బలములేని వ్యక్తులపట్ట, విపరీతాని=హాని కారక 

ములు, 

4 మూ॥ అమా (తాపునర శనన్య హీనతా౭ ధిక్యంచ, త త్రహీన మాత 

మశనం బలవర్గోపచయ మనోబుద్దిం దియోప ఘాతకరం విబంధక్ళత్ అవృష్యం 

అనాయుష్యం అనౌజన్యం సార విధ్యాపనం అల జీ్థీజననం అశీ తేశ్చ వాత ఏకా 

రాణామాయతనమ్! అతి మాతం పునః నర్వదోవ (పకోపనమాహు,, 

(వతివదార్థము ; పునః మరల, అమా[తా హమా(తకానిది, పీనతాఆ 

స్వల్పపరిమాణము, చ=ైమరియు, ఆధిక్యం ఎక్కు వ పరిమాణముకలది, తత 

వీటిలో, హీనమా[తమళనం = స్వల్ప పరిమాణముతో భుజింపబడిన భోజనము, 

బల=శరీరబలమును, వర్ష =శరీరవర్ల మును, ఉపచయ = పుష్టిని, మన=మనో 

బలమును, బుద్ది బుద్దిని, ఇం[దియ = చకతురాది ఇం|దియములను, ఉపఘాత 

కరం =అడ్డగించును (వీటివృద్దికి అవరోధము కలిగించును), విబంధకృ్ళృత్ =పురీన 

మును అడ్డగించును, అవృష్యుండాశు [కమును వృద్ది చేయదు, అనాయుష్యుం = 

ఆయుర్వ్భద్దిని చేయదు, అ'నౌజస్యం = ఓజోవృద్దికరముకాదు, సౌర విధ్యా 

పనంహత్వక్సార, ర క్షసారములను అస్ట్రవిధసారములను వీణింప చేయును; 

అలమ్మీ జననం దరి దమునుక లిగించును, అశీ తేశ్చవాతవికా రా ణాం = 80 విధము 

లైన వాతరోగములకు, ఆయతనం = నిలయమగును, పునఃామరల, అతి 

మాతం=౭ఎక్కువ [పమాణములో భుజించిన ఎడల, సర్వదోష (పకోపనం= 

అన్ని దోషములు |ప్రకోపించునని, ఆహుః = చెప్పిరి. 

5, మూ॥ శేనహి |పపీడ్యమానా వాతాదయో యుగపత్సకుసి తాః 

కుకెరిక దేశస్థాస్త 'చేవాపరిపక్వమా విశ్వవిష్థంభయంతః అలసక  మభినిర్వ ర్త 

యంతి, సవాసావాధరో త్తరాఖ్యాం మార్గాఖ్యాం (పచ్యావయన్తా విషూచి 
కాం, అపిచ, | 

(వతివదార్థము 2 తదాహి 2అదీయు కిము, 'తేనజ ఎక్కు వగా ఇహాధరము 

రి 
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శుజించుటచేత, వాతాదయ =వాతాదీదోషములు, _పపిడ్యమానాస్సంతః = 

అధికాహారముచేత మిక్కిలి పీడింపబడినవె యుగపత్ ఒక్కమారు, (పకు 

బలాః వ పకోపింపబడినవై_, కుశిక చేళస్థాః = కుతీయొక్క- ఒక (పద్రేశము 

నందుండి, తదపరిపక్ష మేవ = ఆ అపరిపక్వ ఆహారమునంచే, ఆపళ్య కా (పవె 

శించి,. వీష్టంభయ _న్తః =ఉదరమునందు _న్తభ్ధతను పుట్టం చినవై, జలసక౦ ౫ అల 

' నకమను రోగమును, అభినిర్వ రయ న్లి=పుట్టించు చున్నవి, వాడా లక, అపిచడా 

మరియును. సవానడాశీ! ఘముగా, అథరో త్తరాభ్యాం మార్గాఖ్యా వ ఉన్ధ్వాదో 
మౌళ్లమునుండి, వచ్యావయ న నః=ఆహారమును బయటికి చెట్టుచూ, వినూచి 

కాం ం=విసూచి కారి రోగమును, కుర్యంతి=చేయునున్నది. 

బి తొత్భర్యూయ : భగవంతుడైన పునర్వసు ఆహారమా[తా విషయములో 
“యావత్ హీ అన్యఅశిత ౨ అశనం అనుపపహాత్య (ప్రకృతిం యథాకాలం జరాం 

గచ్చతి తావత్ అస్యమా తా (పమాణం వేదితవ్యం భవతి” చ. నూ, అ. 5/4 

అనీ చేవ్పెను. చతుర్విధములై.న ఆహారపదార్థముల నెంత పరిమాణముతో తీసి 
కొనునో అవ్య క్రికి వాతావె దోషములును, “రసాదిధాతువులును చెడక స్వభావ 
స్థితిలోనుండి జీర్ణమునకు నిక్ట్యయించిన కాలమునకు సుఖముగ జీర్ణ మగునో అంత 

పరిమాణము ఆమనుజునకు మా(తగనిర్హయింప వలనని అర్ధము. 

ఎవెనుదాహార్తించిన సూ(తములు నం|గవహాకారుడు (తివిధకు కీ య విమా 

నము నందలి నసూ(త్రములనే జద్దరించినట్లు కనబడు చున్నది. సం|గవహాకాకుడు, 

ఆవారనును'- భుజించు మానవుడు తానుభుజించు ఆహార పదార్థ మునకు తన 

కుకీలోనుండు అవకాశమును నాలుగు భాగములుగ విభజించి గురుగుణములు 

గల [ద్రవ్యములతో కూడిన ఆవోరమును కి భాగములుగనో లేక్ష రెండు భాగ 
ములుగనో భుజించవలయునని చెప్పెను. లఘుగుణముగల దవ్యములతో 

కూడిన ఆహారముకూడ ఎక్కువగా భుజించరాదని నుడివెను. ఈ విషయ 

మునె వాగ్భటాచార్యులు “అన్నన కు తే.ర్చ్వావం శే పానేనై కం 'వపూర 

యేత్ । ఆశయం పవనాదీనాం 'చతుర్ధమవ శేషయేత్ ” అనీ ఉవదేశించిరి+ 

కుమీలో రెండుభాగములను అన్నాది నున పదార్థములచేతను, (ద్రవముచే నొక. 

ఖాగమునునింపి, వాతాదుల కా శయమున క్రై నాల్లవభాగమును విడగానుంచ 

వలెననీ అర్థము, 

లఘు దవ్యములతోకూడినఆహారమునుకూడ మిక్కిలి తృప్తిగా భుజించ 
రాథు. లఘు అవోరములయందు వాయు అగ్ని భూతములయొక్కా గుణములు 

ఎక్కువగా నుండును. గుణసామ్యత వలన జాఠరాగ్నిని వృద్ది పరచుచున్న ది. 

విథిని విడచి మా(త్రకంకు ఎక్కువ భుజించినప్పటికిని శరీరమునకు హోనికలుగదు 
గురుగుణయు కములై న ఆవహోరములయందు పృథ్వి, ఆవ్భూతముల 

యొకు గుణములు ఎక్కు.వగా నుండును. ఈ గుణములు సమానముగా నుండ 
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నందున అగ్నిని నశింపచేయును. అందువలన ఎక్కువ పరిమాణంతో ఆవోరం 
సేవించిన ఎక్కువ హోని కలుగును, వాన్టియా మము చేయుటచేత అగ్ని బలము 
ఎకుువగా నున్నందున ఆహారము చక్కగా పాకమగును. ఆహారము 'స్వల 
మాత్రగలది, అధిక్రమా[త గలది అని రెండు విధములు. స్వల్చ్పమా[త 

సేవించిన ఆహారము శరీరము యొక్క బలమును, కాంతిని, పుష్టిని," మనోబల 

మును, బుద్దిని, చకురాది ఇం[దియములను "పెరుగనివ్వదు. మూ (త్రపురీషముల 
నడ్డగించును. నంభోగళక్షిని తగ్గించును. _ దర్శిదము నాపాదింపచేయును. 
50 విధములైన వాతరోగములకు నిలయమగును, 

ఎక్కువ [ప్రమాణములో భోజనము చేసిన యెడల వెంటనే అన్ని దోష 
ములు |పకోపించునని నుడివిరి. చతుర్విధములై న ఆహారములను భుజించిన 
వానికి ఆమాశయమునందు వాత, పిత్త, కఫములు మూడును అటి ఆతి 
మా తాహారము వలన మిక్కిలి పీడింపబడి అన్నియు సమకాలమున (పకోపము 
నొందును. అట్లు (పకుపితములై న (తిదోమములును జీర్ణముకాని ఆహాక సము 
చాయమును (ప్రవేశించి కుటలో నొకభాగమున అన్నమును ఆశయించి కడు 
పులో గడబిడచేసి శ్రీ ఘముగా ఊర్వ్వాధోమార్గముల నుండి అన్నమును వెడ 
లించుచు అలసకము, విషాచికను క్షల్లించును, 

_ మరియు మాత శెండు విధములుగా నుండునని చరక విమాన స్థానము 

నందలి త్రివిధ కుకీ యమను యధ్యాయమునందు కలదు. అది సర్వ గహరూపము, 
పరి[గహరూపమని "రెండు విధములు, అందు మధురాదిష డన విశేషములతో 

కూడిన ఆహార నముదాయమునకు సంబంధించినది సర్వగవారూప మాత; ఆట 

ఆహోర సముదాయములకు అవయవములై న మధురాదిరన విశేష పచార్గములకు 
(వ త్యేకముగా చెప్పబడిన పరిమాణము పర్మిగహరూపమనబడును. కావున 

ఆహార సముదాయము ననుసరించి మాతా ప్రమాణము కల్పించిభు జించవలను, 

విమాన స్టానమునందు కుడీని 8 భాగములుగావిభజించి దానిలో కి వంతు 
ఘన పదార్థ ములచేతను,. మరియొక వంతు [దవరూపముచే 'నింపి, మరియొక 

వంతు వాతాది సంచారమునకు విడిగా నుండునట్లు కల్పించి భుజ్రిం చవలయునని, 

ఇదియే ఆహారమునకు | పళ_నస్తమెనమా |త్రయనియు నుడివిరి. 

ఆహారమును గురించి చెప్పు సమయంలో ఎనిమిడి విధములైన ఆహోర 

విధి విశపొయతనములనుకూడ దృష్టియందుంచుకొని మాతను క ల్పించవలసి 

యుండును. చరక, వాగ్భటాదుల యొక్క అభిమతమును దృుష్టియందువచు 

కొని వీటన్నింటి యొక్క పిండీభూతమైన అభిప్రాయము ఇట్టు తెలియుఛున్నది. 

ఆహార పరిమొణము జాఠరాగ్ని ననుసరించి కాలాదులనుబట్టి, వయన్నుయొళ్క 

అవస్థా భేదములను బట్టి నిర్ణయిం చవలసి యుండునని సిద్దాంతపరముగా చెప్ప 

వచ్చును, 
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శోలిలౌఖి: _ గురుగుణముగల ఆవారపచార్గములలో స్వభావ సంస్కారా 
దులను అపేకించి పురుషబలము నసెడీంచియు |త్రిభాగ సౌహిత్యము, అర్థసౌహి 

త్యము నిర్ణయించవలసి యుండును. ఎక్కువ ఆహారమును సవించిన యెడల 
దోవములను పీడించుచు కుజిని నింపి ఆ ఆహారము కుతి యందే యుండును, 

అచటనే అడ్డగింపబడిన మార్గముగలవై దోషములు అవక్వాహోరమున:) (ప్రవేశించి 
రెండు విధములుగా చేయుచున్నవి. ఒకప్పుడు ఆ అన్నము అడ్డగింపబడినరై 
అలనకమను రోగము కల్షించుచ్చున్నది. అట్లుకాని యెడల వక్వావక్వరూవమైన, 

అన్నమును బయటికి వంపుచున్నది. దీనినే విషూచిక రోగమందుకు. 

నూ॥ |వయాతి నొ ర్లవ్షంనొధస్తా దాహారోనచపచ్య తే! 

ఆమాశయె౬లసీ భూతసే నపోఒల సక। సర్ట్రతః॥ 

వివిధై ్ వేదనోస్టైదై ర్వాయ్వాదిభృ ళకోపతః 

సూ చీఖిరివగా | తాణ్ విధ్యతీ తి విషాచికా॥ 

త తవాతః శూల *నాహంగఘర్ద్లముఖళోవ (వలావకంప మూర్భా|భమ 

జృ ంభోరద్వేష్టనాత&పవేశశిరో వ్యాదయాతి  రుక్సిరాకుంచన_స్హంభనాని కరోతి; 
పిత్తం పు నర్జ్వ రాతి సారాన్తర్రావా టై వర్ష్యతృష్ట్రామద [భమ (పళయాని | 

శైప్యాతు ఛర్ష్యరోచక |ప్రసేకాంగసాదా విపాకశత జ్వరగా|త్రగొరవాణి। విశేష 
తస్తు దుర్చలస్య అల్పవహ్నేర్భహుశ్లేష్యాణోవాత మ్యూూత. పురీమవేగ విచారి 
ణో౭న్న పానమనిల [ప్రపీడితం శ్లేష్య్మాణో _ విబద్దమార్గమలసత్వ్వాద  బహిర్ముఖి 
భవత్ ఛర్జ్యతి సారవర్థ్యాని యధోకాని ళూ లాదీన్యుపజనయత్యతి మా|కాణి। 

సోజఒలనః। అతీమా(తదుష్టాన్తుదోషాః (పదుష్టామబద్ద మాగ్గాన్తిర్యగ్గచ్చ న్తః। కదా 

చిదన్య శరీరం దండవత్ _సంభయంతి తత _సమలసక మసాధ్యం (బువళే। 

| (వతివదార్థ ము ; ఆవోరః= పరిమాణము నతి కమించి భుజించిన ఆవో 
రము, ఉర్ణ్వం=ావె భాగము, న[వయాత్రి=పొందదు, అధస్తూత్ == |క్రిందు 

భాగము నుండి, న[వయాతి = వెళ్ళదు, నచవచ్యతే=ాపచింవచేయబడదు, చ= 
మరియు, 'ఆఅమాశయే=ఆమాశయమునందు, అలసీభూతః=డస్పిన వానివలె 
నుండినట్టి, సః౫ఆ ఆహారము, అలనకః = అలనకమను వ్యాధిగా, సతః = 
చెప్పబడినది,  వాయ్వాదిభృళకోవతః =వాతపి_త్తకఫములు ఎక్కువ కుపితము 
లగుట 'వలన, ' వివిధై $హవలు విధములై న, వేదనోచ్చే'దేః = వేదనాదులతో, 
గాత్రాణి = అవయవములు, నూచిఖరివడ సూదులతో . |గుచ్చినట్టువలె, విధ్య 
తీతి == భాధించినట్లుండుట వలన, విమాచికా == విషూచికయను వ్యాధి, 
జాయే = ఏర్పడుచున్నది, తత్ర=ఆ వ్యాధులలో, వాతః = వాతము, 

శూలడాశూలము, ఆనావా వాకడుపుబ్బరము, అంగమర్జ =ఒడలునెప్సులు, ముఖ 

శోషడాదప్పిచేత నో కెండుట,  (_(పలావక్షా[వలాపము, కమృవావణకుట, 
మూర్భ=స్ట్థుతితప్పి పడియుండుట, (భమవాతలతిరుగుట, జృంభ= ఆవలింతలు, 
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ఉద్వేష్టన=మాంసవేశుల యందు గుంజినట్లుండుట, అతి[పవేశ=నేతములు 
లోనికి గుంజుకొని పోవుట, శిరోవ్యాదయాతిరుక్ = శిరస్సు, వ్యాదయముల 
యందు మిక్కి_లిబాధ, సిరాకుంచన = రసాదిసిరలకు సంకోచము, _స్తంభనాని = 
హృదయాడుల యొక్క గతి నిరోధములను, కరోతి == చేయును. 

పునఃవమమరల, పిత్తండాపి త్తము, జ్వర = జ్వరమును, అతిసార ఆతి 

సారరోగమును, అంతర్జావా డా 'పృదయమునండు, ఉదరమునందుంమంట, 
వై వర్ష కాంతి లేకుండుటను, తృష్టా == దప్పిని, మద=ామదమును, (శ్రమ 

(భమమును, _పలావాని == (వలాపములను, కరోతి = చేయును. 

శేష్మాతుడాకఫమయి తే, ఛర్జిడావాంతిని, అరోచక = అరోచకముకు 
(పసేక వ ప ే కమును, అంగసాద_ = ఒడలినెప్పులను, అపిపాక = అమమును 

భీత్తజ్వర == శీతజ్వరమును, గా|త గెరవానిశరీర = గౌరవములను, కరోతిడాచేయు 
చున్నది. 

విశేషన్తు=ాఅలసకము లందలి విశేషలక్షణములు, దుర్భలస్య=బలహీన 

మైన, అల్పాగ్నేః =అల్వొాగ్ని గలవానికి, బహు శ్లైమ్మణః =ైఎక్కు వ కఫ పకుపి 

తునికి వాతమూ|త పురీషవవేగ విచాకిణః=వాతాది “వేగములను అడ్డగింఛిన 

వారికి, అన్న పానం అన్నపానములు, అనిల |పపీడితం= వాయువుచేత మిక్కిలి 
పీడింపబడినవై, శ్తేష్మణే = శ్లేష్మ్యముతో, విబద్ధ మార్గం =. అడ్డగింపబడిన 

(సోతోమార్షముగలవై అలసళ్వ్వాత్ = చలరహిత మగుటవల్నన, ఆబ రుగ్రఖి = 

వెలుపలి? రాజూలనివిగా, భవేత్ = అగును, ఛర్జన్ధలీ సారవర్హా ని =ఛర్జి, అతీ 

సారము ఈ శెంటిని వదలి, అతి మాళాణి=మిక్కిలి ఎక్కువగా శూలాదిని= 

శూ లాదులను, ఉపజనయతి==కలిగించు చున్నది, సః౫అది, అలసక కః వాఅలనకము. 

అతి మా[తదుష్టాస్తు = మిక్కిలి దుష్టములై శే, దోషాః=దోవములు 

(వాతపి త్త శ్లేష్మలు), (వదుష్తామబద్దమాళ్లాః = మిక్కిలి దూషింపబడిన ఆమము 

చేత అడ్డగింపబడిన సోతో మార్షములుగల వై, తిర్యుగ్గచ్చంతః = =అడ్డముగ “సంచ 

రించుచు, కచాచిక్ == ఒకానొకప్పుడు, , అస్య ావీనియొక్క, కరీరంయచేవా 

మును, దండవత్ కలవ లె, _స్తంభయంతకి =. స్తంభింప చేయుచున్నవి. తత్తశి 

అందువలన తం దానీని, అసాధ్యం =సాధ్యముశాని (చికిత్సలకు లొంగని) 

అలసకం = అలసకముగ, (బువతే = చెప్పబడుచున్నది. ,. . 

తాత్సర్భూయు : అలసకమను రోగమునందు అవోరము వమనరూవముగ 

గాని విరేచన రూపముగకాని వెలుపలికిరాదు. కాని డన్బిన మానన్నునివలె 

_ అమొశయమునంటే డన్సీపోయిన దానివలె అన్తే వుండును. . విమాచికయందు 

శరీరమువై సూదులతో పొడిచినట్లు జాధకలుగును. వాతపిత్త 'శేవశ్రెములు 

మిక్కిలి (పకుపితము శై నందున శూలి జ్యరము భాంతి మొదలగు: వనక బీర వము 

లైన బాధలేర్సడును, - . I 
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అలసక, వీషూచికారోగములయందు వాతము, శూలాదులను కలిగిం 
చును. పిత్తము జ్వరాతి సారాదులను పుట్టించును. కఫము వాంతులు అరోచకము 
మొదలగు ఉప దవముల శేర్చ్పరుచును. అలసకమునందు కోడుపుబ్బరము అను 
లక్షణము లుండుటవలన వమనము అతిసారము ఉండదు. మరియు వమనములు, 
విరేచనములు ఉన్నప్పటికిని చికిత్సలద్వార అవి శాంతించగలవు. అలనకమునందు 
విశవమముగ జాఠరాగ్ని దుర్భలముగను, మందముగను ఉండును. కఫము 
ఎక్కువ వృద్దముగా నుండువానికి అపానవాతము, మూతపురీష వేగములను 
అడ్డగించినవానికి తాను భుజించిన అన్నపానములు వాతము చేత పీడితములై 
శేమ్మముచేత ఆడ్డగింప బడిన [సోతో మార్గములుకలిగి కదులుటకు వీలులేక 
బహిర్గతములు కాజాలవు. అందువలన ఛర్తి అతిసారము ఈరెండు లవణములు 

లేకుండును. మరియు శూలాదులు 'మాాతము ఎక్కువగనే బాధించును 
మిక్కిలి దుష్టములై న పి_శ్లశేవ్మలచేత దూపింవపబడినఅపక్యా వోరము (సోతో 

మార్గములుగూడ రుద్దములగుట వలన వెలుపలికి రాజాలక ఆఅమాశయమునం దే 
ఉండును. _ (సోతోమార్షములు _ఆమరసపూరితములై నందువలన ఊళ్చ్వాధో 
మార్గములయందు . సంచరించుటకు వీలులేని దోషములు అడ్డముగా సంచ 
రించుచు కాకతాళీయముగ రోగియొక్క శరీరమును క|రవలె స్తంభింప చేయును. 
ఇదియే దండాలనకమని చెప్పెదరు. 

b ళోళిలేల : వాయ్వాదులు మిక్కిలి వృద్దములగుట వలన వలువిధము 
లైన, బాధలను శరీరమువందు సృష్టించి- సూదులతో [గుచ్చినట్లుగా అవయవ 
ములలో నొప్పిని కలిగించి, శరీరమును పగులగొట్టినట్టు బాధను కలిగించునది 
వీషూచిక యని చెప్పబడును. విషూచికా రోగమునందు కారణ భూత 
మైన వాతము అధికాంశమునందున్నప్పుడు శూలాదులను కలిగించును. శరీ 
రావయవములన్నియు [తాళ్ళతో బంధించినట్లుండును. పిత్తము ఎక్కువగా 
నున్న జ్విరాదులను కలిగించును. మూర్భయను లకణముకూడ ఉండును, 
వృద్దిచెందిన శ్రమము వాంతులు మొదలగు వికారములను పుట్టించును. ఎక్కువ 
భుజించి వారందరికి సర్వసామాన్యముగ వాతము, శూలాదులను కలిగించును. 
జాఠళరాగ్ని మందముగ దుర్చలముగ నున్నవారు ఎక్కువ భుజించిన యొడల 
విశేమముగ వాతము (ప్రకోపించి అన్నమును చూపించును. ఇట్టు అన్నము 
వాతముచేత దూపితమై ' శ్లేష్యాిముచేత ఏకికృతముగా చేయబడి అలసత చెంది 
(సోతోమార్లనులు కవపపూరితములుగా నున్నందున చర్ల, అతీసారము ఈ 
వ్యాధులను కలిగింపక భరింపశక్యముకాని శూలాదులను కలిగించును. - ఇదియె 
'అలసక రోగము. 

ఎక్కువగా భుజించుట వలన మిక్కిలి (పకోపించిన వాతెదులు ముంచే 

జ్వేపించబిడిన ఆమరసమువేత పూరింపబడి అడ్డగించి (సోతోమార్గ ములు కలె 

అడముగ సంఛరించు (సోతోమార్గములద్వార చెళ్ళుఛూ అశానొకప్పుడు 
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చె నుదాహరించిన మానవుని యొక్క శరీరమును క (వలె స్తంభింవచేయున్ను 
దీనినే దండాలసక్రమందురు. 

మూ॥ _ విరుద్దాద్యశనాజీరశీలినః పున రామిదోష మామ విషమూమనంత్తి' 
విషసద్భశలిం గత్వాత్ | తత్పరమపొధ్యానం! ఆశు కారితయా విరుద్దేేషక్రమ 
త్యాచ్చ। నచశేవలం మా |తయొవకృత్స్న మాహార ఫలమచవాప్తుం కఠ్యంన్వభాచా 

దీనాం భిన్నఫలత్వాత్ | 

(వతివదాళ్గీము : విరుద్ధ = విరుద్దాహారమును, అధ్యశనడాఅత్యాహార 
మును, అజీర్ణ = అజీ ర్దాహారమును, $ీలనః = విడువక చేయుచుండు వానికి, ' 
వునః = మరల, ఆమదోషం = ఆమదోపము, త దేవ = అదియె, ఆమవిషం=ఆమ 

విషమని, ఆమనంతి = చెప్పుచున్నారు, విష సదృశలింగత్వాత్ = విషముతో 
సమానమైన లక్షణము లుండుటవలన, ఆశుకారితయా = ఆశుకారియగుటచేత, 
చడామరియు, విరుద్దోవ క్రమళ్వాత్ విరుద్దమైన చికిత్సగలది యగుటవలన, తత్ 
వఅద్హి పరంచ౭మ్క్షిలి అసాధ్యం = కష్టతమమైనది, కేవలం = కేవలము, 
కృత్స్నం ఆహారఫలం = విధివిహిత్మమెన ఆవోరము వలన గలుగు ఫలము,. 

అవాప్తుం పొందుటకు, నశక్యం = = సాధ్యముకాదు, స్వభావదీనాం హస్వభావాడ్డు; 

లకు, భిన్న ఫలత్వాత్ ఫలములు వేరుగా నుండును. = 
+ + 

తాల్ఫర్మోము : పీర్యవిరుద్ధ్దమయిన ' శీళమళ్సా్యదులను భుజించువోరికే, 
భుజించిన- ఆహోరము' జీల ము కాకమునుపె మరల భుజించువానికి, అపక్వమయన 

ఆహారము భుజించువానికీ పరృజెన ఆమదోష్మును అమవిషమని చెప్పుచున్నారు. 
విషమునకు సమానమైన ఆశుకారిళ్వాది లక్షణములు . కలిగియుండుటచేత భిష 
గ్వరులు అమవిషమని 'కూడ పేర్కొనిరి. ఇది ఆశుకారియు (వెంటనే చంపువది). 

విరుద్ద చికిత్స చేయవలసినదియు నగుటవలన మిక్కిలి యసాధ్యమని చెప్పుతురు, ' 

మరియు శా(స్త్రవిహితమైన పరిమాణముతో ఆహారమును భుజించినప్పటికి ఫలము. 
శూన్యము. (పకృతి సిద్ద, (దవ్య గుణములు వేరు, సంయోగమువలన. ఏర్పడు 

గుణములు వేరుగా శా(స్త్రమునందు. చెప్పబడినవి. 

€2లేఖ : 'యెవడువిరుద్దాద్యావారములను తరచుగా ' ఉపయో గంచున్లో 
వానికి ఆమము దూషింపబడు చున్నది. ఆమముదూపింప బడుచున్నది. అమమ. 

దూషింప బడినదగు చుండగ విషమును భుజించిన చానికివలె జాధలు వుత్చన్న 

ములగును, అప్పుడు ఆచార్యులు దినిని ఆమవిషమని చెప్పుచున్నారు. . అచట, 

విషమునకుండు లత్షణములన్నియు ఉండును, ఆ అమవిషము అఫౌఢ్య. 
మైన అన్ని రోగములలో మిక్కిలి అసాధ్యమైనది. ఎందుకవగ్యా అకుశాగిత్యము, 
విరుద్దోప(శమత్వమను శెండులతణములును ఆచేటగలవు. అకుశ్నీఘం, న్వు 
కరగి మరణం కదోతీతి” ఆళుకారి, యని ఆకశుకారి శర్మిమ్గుసకు సమాసార్థ్మ 
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ములు, ఒకధోషము ఛాంతింపచేయుట క్రుప పయో గింది, శక్ పతనము మర్చి 

ల 



504 అష్టాంగ సంగహ వ్యాఖ్యానము 

యొక దోషవిషయములో విరోధించునో .చానిని విరుద్దోషకమమని చెవ్వు 
చున్నారు. ఇతరులు ఇంకొక పద్దతిలో వై విషయమునిట్లు చెప్పుచున్నారు. 
ఆమము వివమువలె స్వరూపమును పొంది బాధలను కలిగించు చున్నది. విషము 
నండు శీత కియ శ్యాస్త్రనమ్మతము. ఆమమునందు, అజీర్ణ మునందు ఉప్ణచికిత్స 
విధిగాచేయ వలెను. [పమాణము ననుసరించి భుజించినంత మా తమునసేదాన 
గలుగు బలవ్యపచయశత్యాది రూపఫలములను పొందుటకు శక్యముగాదు, ఎందు 

కనగా అచట జొవధ స్వభావము, ఓొవషధ సంయోజనము, కాలము మొదలగున 

వన్నియు చికిత్సాసిద్దీకి అంగభూతములే. అండువలన మాత యొకటియే 
ఆరోగ్యమునకు కారణము కాదు, 

బే. వ్యా, : ఆమదోషమును పోగొట్టుటతై ఉప్పరూపమయిన చికిత్స 
చేయవలయును. అది విషమునకు విరుద్దమయిన చికిత్స అగును, విషమునకు పతీ 
కారరూపమైన శీశచికిత్స ఆమదోషమునకు విరుద్దమైనది. ఇట్లు విరుద్దోప 
క్రమము సంభవించుటచేత ఆమవిషము మిక్కిలి అసాధ్యము. “విద్యాదధ్యశనం 
భూయోభు కృస్యోపరిభోజనం' జీర్ణము కాని యపుడు మరల భుజించిన ఆహో 

రమునకు అధ్య శనమని సరు. సాయం (పాతర్శ్మనుప్యూణాం భోజనం విధి నిర్మిత 
మని వ్యాసుడుగూడ చెప్పియున్నాడు. విరుద్రాశనమనగా వీర్యాదులచేత వికు 

ద్ధమైనదని తెలియ వలెను. అజీర్ణాశనమనగ _ పక్వముగాని పదార్థములను 
భుజించుట అని మూడు. విధముల ఆహారమును విభజించి ఆ మూడు కారణముల 

చేతనే ఆమవిషము నంభవించునవి సిద్దా న్రీకరింపబడినది, 

మూ! తథాహి। గురురూత శుమ్క శీత ద్విష్టవిష్టంభి విదావ్యాశుచి 
విరుర్ధాతగ్ధంబుపాన ద్రవ మకాలే -కాలేవా కామ క్రోథలో భేర్ష్యూ హీళోకో 

ద్వేగభయదుపత _శ్షేనదాయదన్న పానము వయుజ్యతే తదప్యామమేవ్యపదూష 
యతి, " ' 

(వళివదొల్గయు + తథాహి అదియు క్ష మే, గురు = గురుగుణములుగల, 
రూవ = రూతగుణములుగల, శుష్క శుమ్క్మములైన (ఎండిన) శీతమిక్కిలి 
చల్లగానున్న, ద్విష్ట = మనోరంజకములుకాని, విష్ట్రంభి=గురుగుణ యుక్తము 
లైన భజ్యాదులను తినుట వలన, విదాహి=ాదాహామున కలిగించు (ద్రవ్యము 

అను తినుట వలన, అగుచి = అపవి(తమైన, విరుద్ద = విరుద్దమైన, అత్యంబు 

పాన=ఎక్కువ నీటిని [తాగుటచేత, పాన == ఆహారము మిక్కిలి పలుచగా, 
వేయుపానము చేత, వావలేక, కాను = కామముచేత, కోధడాకోధముచేత, 

లోభ =పిసినిగొట్టు తనముచేత, ఈర్థ్యాడాఈర్ద సశేత, హీడాసిగ్గుచేత, శోక=ా 
దుఃఖముచేత, ఉద్వేగ=ఉర్వేగము, భయ = భయముచేత, కుదుపతపే నా 
ఉపవాసము చేసినవానిచేత, యత్ =యే, అన్నపానం = అన్నపానము, ఉప 
యుక్యశే ౫ ఉపయోగింపబడుచున్నదో, తదసి = అ 'అన్నపానములుకూడ, " 
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ఆమమేవవ=అమమునేః [(పదూషయతి మిక్కిలి దూషింవచేయు చున్నవి, 

తొత్సృర్భుము : గురురూక్షగుణములుగల, ఎండిన, చల్లనైన అన్న 
పానములు మనస్సున కించె నవిగాని అన్నపానములు, విష్టంభకారకములై న 

గుర్వాది గుణములతో కూడిన అన్నపానములు, అశుచిగానున్న అన్నపాన 

ములు, ఎక్కువగా నీరు తాగుటభేత ఆహారము [ద్రవ |పాయమగునట్లు చేయు 
పానీయములు సేవించుటచేశను, కామ, కోధ.లోభ, ఈర్చ్యా,లజ్జు శోకములచేత 
తపించు మానవునిచేత 'సేవింపబడిన అన్నపానములు, చాలదినములుపవశించి 
వెంటనే మరల అధికముగ సేవించిన ఆన్నపానములు ఆమమునే మరల దూషిం 

చును. 

కళిలౌఖ ; గురుత్వాది గుణములతో కూడియున్న అన్నపానములు ఆమ 

మునే దూషించు చున్నవి, అసాధ్యమని నిర్ణయింప బడిన ఆమము దూషితమై 
అలసత్వమును పొందుచున్నది. 

టి, వ్యా. ఆపలక్షణమును వై ద్యవరులు భిన్నభిన్న భామములతో వివ 
రించిరి. వారి అభి పాయబోధకములై. న కొన్ని ఆమస్వరూప లక్షణముల నిచట 
పొందుపర చుచున్నాను. "| 

కే! ఊప షృణోఒల్పబల క్వేన ధాతు మాధ్యమపాచితమ్। 

దుష్ట మామాళశయగతం రసమామం (ప్రచక్షతే. 

ఆమాశయస్థః కాయాగ్నేః దౌర్భల్యాద విపాచితః, ఆద్యః 

ఆవోరఛాతుః యః స ఆమ ఇతి కీరి తః। 

- అవి పక్వం' ఆసంయు 'క్ష కం డుర్గన్లం బహుపిచ్చిలమ్! 

సదనం సర్వగా (కాణాం ఆమ ఇత్యఖిధీయ శే! 

ల్ని 

ఆవారస్యర సః "శేహాయోన పక్వోఒగ్ని లాఘవాత్ |! 

నమూలం నర్యరోగాణాం ఆమ ఇత్యభిధీయ కే! 

ఆమం అన్నరసంశే చిత్ కేచిత్తుమల గంచయమ్! - . 

, ఛథమాందొషదుమ్టుంచ శీచిదా ము: (పచతశే! 
“la 

వెళోకములన్ని ంటియొక ,- పిండీభూతమైన అర్ధము కాయొగ్లీ యొక్క 
షో rr mn 

దుర్భలత్వ మే ఆమ మేర్చడు టకు ముఖ్య-కార ణము, అనీ తెలియ వ యు... శో 
a 

మ తనో ఇ ఎ సంతలో వల్ wi 

మూ॥. |.త్మతసాధ్యమామందుష్టమలనీభూతముల్లిఖేత్ | పాయయంన కూప. 

వణ మువ్హంచారి, తథాత్వచ్చర్టయ_న్హ నమకిలీనదోషం . కమా _చార్దద శ్రీ Rene 

యు కం పాయయిత్ | చుదనఫలక పివ్మలీ. లక్రా క 

ద న్రీమాగధి కావచూర్శి తంవాకోశాతకిరనం.. 'శవావమన అ 

శ్రీక్షవమనాని. తతః "స్వదవ న వెం శం: ఉక 

(వోతివదాద్ధియు ; తత చెప్పబడిన 
ఇన 
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ఆలసక మనుపేరుగళల, దుష్టం దాదూషింపబడిన, సాధ్యం=ాచికిళ్సాసాధరి య్,
 

ఆమం=ఆమదోషమును, సలవణం = ఉప్పుతోకూడ, ఉస్హండాకా క ] 

వారి = ఉదకమును, పాయయిత్వా=|తాగించి. ఉరి ఖేత్ -వమనముు యించ 

వలెను, (వెలిపరచ వలయును) తశథా=అళ్లే, అచృరయ
 _న్హత్ =వాంతిచయించకి 

అతిలీనదోషం = మిక్కిలి లీనమైన ఆమదోవమును, కృష్టా = పిప్పళ్ళు, నాగ 

దంతీ = నాగదంతియొక్క, కల్క = కల్కముతో, యుక్తం = చేర్చ బడిన, 

ఉపాందు = వేడినీటిని, పాయయేత్ = తాగించ వలెను, వాడాలేక, మదనఫల 

కషాయం =|[మంగకాయలచేత తయారుచేయబడిన కపూయమును, పిప్పలి == 

పిన్పళ్ళను, సిర్రారకల్క- =ఆవాలకల్క ము
తో , యు కమ్ = చేర్చ బడిన 'చానిని, 

పాయయేత్ =|తాగించ వలెను, వా = లేక, దంతీ=ానేపాళములు, మాగధిశా 

చూర్చమ్ పిప్పళ్ళ చూర్ణమును, కేశాగ్ర కీ రనమ్ =చేదువీరనుండి (గ్రహించిన 

రసమును, యు కమ్=కలిపి, పాయయేత్ =|తాగిం చవలెను. అథవా వాఅట్లు 

కాని ఎడల, అవస్థా పేషీ. _ దోషబలాబలములను అనుసరించి, తీళ్ల వమనాని == 

రోగియొక్క వ్యాధ్యవస్థనుబట్టి తీళ్లయెన వమనములను, వమనకలో-క్రాని = 

వమన కల్పమునందు చెప్పబడిన వాటిని, కారయీత్ = చేయించవలెను; తతః 

వమనము చేయించిన తగువాత, “స్వేద=వలువిధములయిన శ్వుదములచేత, వ ర్తి 

(పణి ధానాభ్యాం =వరర్తి పణిధా నొదులశేత, ఉపాచశేక్ చికిత్స చేయవలెను: 

తొాత్సర్యము : చెప్పజడిన అన్ని ఆమదోషములలో అలసకమను వేకు 

గల ఆమదోషము చికిత్స లవలన సాధ్యమయినదిగా నిర్ణ యించినతరువాత ఉప్పును 

చేర్చిన వేడినీటిని [తాగించి వమనము చేయించ వలెను. దీనివలన వమనములును 

లేక అప్పుడప్పుడు విశేచనములుకూడ అగును. ఈ చికిత్సవలన కోష్ట సిద్ది 

ఏర్పడును. ఈ |ప్ర(క్రియ వలన విరేచనము కానియెడల ఆమదోవము మిక్కిలి 

గంఖీరముగానున్న ఎడల పిప్పళ్ళు, నాగదంతి వీట్లయొక్ళొ కల్కముళో 
కూడిన వేడినీటిని |తాగించవలెను. మరియు పిప్పళ్ళు ఆవాలు ఈ రెంటిని కా 

యముగా చేసి (మంగకాయక పాయములో కలిపి (తాగించవ లను, అటుకాని 

ఎడల చేదుకీరనుండి (గహించిన రనములో పిప్పళ్ళు, 'నశేపాళములు ఈ రెంటిని 

చూర ముచేసి కలిపి |తాగించనలెను. మరియు రోగియొక్క. బలాబలములను, 

రోగముయొక్కా బలాబలములను, చేళకాలాదులను సమీతించి వమన కల్పము 

నందు చెప్పబడిన తీశ్చ్షవమనములను |పయోగించ వలెను. వమనమెన తరువాత 
పర్వాంగములను విశేషముగా ఉదరమును వేడినీటితో తడిపిన వస్త్ర ముచ్వార 
స్వేదన కర్మను చేయించవలెను. అశ్లే మలమును వెళలిపరచుటకు వ_ర్తినికూడ 
(వయోగింప వలెను, వీటి వలన ఉదరళుద్ది ఏర్పడును. 

₹ళలేఖ : ఉల్లి ఖత్ అనగా వమేక్ అని అర్థము. అవస్థాపేశ అనగా 
అశుర వ్యాధ్యవస్థాపేక్షయా అని అర్థము, ® 
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మూ॥ అపిచ। 

సద్యః సమ్యగ్వి కుద్ద న్య శానున్ని తదువ[ద బాః। 

శూలేని రన్నకో స్టే ఒద్భిః కోష్టాభి శ్చూర్థి తాః పి బేత్ 1 

హింగు[ప్రతి విషావో్యోపు సౌవర్చలవచాభయాః। 

అథ వాపిప్పలీ మూలం (తివృతా చారునెంధవమ్॥ 

ళుంఠీః సక్షీరలవణ పివ్పలీ మరిచానిచ। 

పా శ్వా వేశతసజూరయవానీ పఫొషంరాణి వా॥ 

ద్విరుత్తరం హింగువచాగ్ని కుష్ట 8| 

సువర్చికాజార విళాజ మోజమ్! - 

శూలోదశరానావా విషూచికారో-- 

వృా'దోగ గుల్ళోర్ధ్య సమీఠరణమఘ్నమ్॥ 

ముస్తాజమోజ పూతీకవచా శుంఠ్యగ్ని ఛాన్య కః; 

సవాళకళటీ బీల్వెః క్వాథం తృట్ఫూల వాన్చిబేత్! 

రాస్నా కల్ఫులషడ్గకింఛా బృహతీద్వయ జోంగ 8॥ - : 

గుగ్గుల్వతి విషాకుష్ట ప[తచ్యా[ఘు నఖా౧బు-దెః। 

కుర్యాత్ శుమై్మః సమూతైశిర్వాలేపోద్వ ర్తన ధూపనమ్॥. 

" (తివదార్థమ : సమ్యక్ బాగుగ, విశుద్దస్య = ఉదరళుద్దియయినవానికి' 
తదుష దాః =ఆమమువలన కలిగిన భూలాద్యుప దవములు నక్ష = వెంటనె! 
శామ్య న్ని=ళమించుచున్నపి, నిరన్నకో టే =ళూన్యకోష్టమునందు, శూలే= 
నొప్పి ఏర్పడియెడల, చూర్ది శాః=ా|కింద నుదాహారింపబడిన - (రవ్యములలో 

చూర్శి౦ప బడినవాటిని, కోష్టాభి; = నుఖోన్ష మైన, అద్భిః=నీళ్ళతో (చేర్చి) 

పి బేక్ = [(తాగవలయును, హింగు. = = చితితోవయించిన ఇంగువ వతివిష = = 

ఎలుపు అతివస, వ్యోష = పిప్పళ్ళు మిరియములు శొంఠి, = పౌవర్భ్చ మాము. 

వచా = వసు అభయాః=కరక్కాయలు, '(వీటిచూర్లమును, 2 అథవా.==అట్లు 

కానియెఢల, పిపృలీమూల= సిన్ఫటీము అమన ( (మోడి) [కవత =కెగడ, 

దారు = దేవదారు, నైంధవం =. సె నై ంధవలవణమును, [చూర్ణ శచీ) 

లి, శుంఠిడాశుంఠి, న్నుక్ షర = = సన్న జెముడుషాల్కు లవణ = ఉప్పు, 
పిప్పలీకాపిప్పళ్లు, మరిచానిచ=మిరియములనున్నూ ((యార్మ్యించ్చి 

ఉ. -పొశా == చీరుబొద్ది, ఆమ్లవేతస = పుల్ల [వబ్బాలి, తార ౬౫ సర్జళూరము, 

యవానీ = కురాసానివాము, పొమ్మరాణిచ = పుష్క్మరమూతముల' చర్చ 

మును. . మ. ల 
.-5. ద్విరు. త్తరం ౨ ఒకదానికం శె'జెట్టింపుఖాగ్గము,.హొంగుడ్వాపొంగించిన 

ఇంగువ, వచా శా వన, అగ్ని వాచి (త్రమూలమ్ము,. కు్ణ డా ఇెంగల్యతోమ్టు సువ 
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డి కా=నవాసాగరము, జార = నర్జ ఖారము, విళ-ావిడాలవణము, అజమోారమ్ 
జ) 

=వాము (వీటి చూర్ణ మును) 

శూల = నొప్పిని, ఉదర = ఉదరవ్యాధిని, ఆనావా = కడుపుబ్బరమును, 

వినూచికా=కలరాను, అర్నో = మొలలవ్యాధిని, వా దోగడవ్యాదయవ్యాధిని, 

గుల్హ=గుల్మమును, ఊర్జ్వసమీరణఘ్నమ్ =వాతముయొక_ ఊర్హ్వగతిని నశింప 
చేయును, (ఊర్ట్వగతియనగ, _ఉచ్లారము వాంతి దగ్గు ఆయానము ఎక్కి. ళ్ళు 
మొదలగు వ్యాధులనని అర్థము) 

1. ము_న్త== తుంగము స్తెలు,అజ మోద=చవాము, పూతీక=పూతీకరంజము, 
వచ=ైవనస, శుంఠి = శుంరి, అగిష్న =--చి[తమూలము, ధాన్య కె * =ధనియాలచేత, 
నవాశకం=ానేతజచాల, శరఠీ=కచూరములు, బిల ః=బిల్వములచేత( మానేడు) 
క్యాథండాకమాయమును, తృట్ దప్పి, శూలవాన్ = నొప్పిగలవాడు, పి బేర్ == 
(కాగవలయును, 

2, రాస్నా = నన్న రాష్ట్రము,కట్ఫల గుమ్మడి కుకు, వడ్ల )ంధాడావన, 
బ్బవాతీద్వయం = 'పెద్దములక, వాకుడు, జోంగకె ౩=జేంగకవాలచేత, గగ్గులుడా 
గగ్గులు, అతివిషూ = అతివస, కుష్ట = చెంగల్వకోన్లు, ప్మ్యతవతాలినప తము, 
వ్యా ఘనఖచపులిగోరు, అమ్ముదై 8 = తుంగము న్తెలచేత, శు 8 ఎండిన 
వాటిచేత, నమూశై )ర్వా=ాలేకమూ]|తములతోగూడ, లేపోద్వ_ర్రనధూవనం=ా 
'లేపములు నలుగు పెట్టుట, పొగబట్టుట, కుర్యాత్ చేయవలయును, 

తాత్భ్రర్భాూము ? అపక్వాహారరసనమైన ఆమమువలన వీర్పడిన శూ లాదులు 
కోష్టముళు ద్దియయిన వెంటన న్వయముగ శాం తించును. శూన్యకోవమునందు పధ్యాగ్థది క్రమము నాచరింపక మరల శూ లాద్యువ[దవములు సంభవించిన యెడల [కిందనుదావారిం చు చూర్ణ ములను విధిగానుపయోగించవలెను, ఘృత ములోవేయించిన ఇంగువ, అతీవన, పివ్పళ్లు, శుంఠి, మిరియములు, నువర్భలమను . ఉప్పు, వస, కరక్కాయలు వీటిని జాగువేయిం చి విధిపూర్వకము చూర్ణి ంచి వస్త్ర గాళనముచేని వేడినీటి అనుపానముతో సేవింపవలయును. మోడి, పిప్పళ్లు, 'దేవ 
| 

క్ష _ - 
9p) వారు చెక్క, నైంధవలవణము ఈ నాలుగు (దవ్యములను చూరి ంచి గోరు వెచ్చని నీటిలో క్రలిః న హ్ 

న కలిపి |తాగవలెను, ళుంఠి సన్న 'జముడుపాలు ఉప్పు పిప్పళ్లు మీరియములు వీటిని చూర్చించి గోరువెచ్చని నీటిలో కలిపి [కాగవల. ఛీర్ బొద్ది పుల్ల |వబ్బలి సర్హతారము కురాసాని వాము పుష్కుఠమూల వీజము లను చూర్ణ్మి ంచి వేడినీటితో పానము చేయవలయును. (ప్రమాణాధికముగ ఇంగువ, వస చిిశతమూలమ్ము చెంగల్వకోష్టు. సర్టవారము, బిడాలవణము, వాము వీటిని [మము 1,2, 4,8, 16, 89, 64 భాగములుగ కలి ౦చి చూరించి వేడి రు లా 
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యనునది ఘోరమైన యువ[దవము. ముస్తాదులతో కషూయమును కల్పనావిధిగ 
తయారుచేసి దప్పి, నొప్పులతో బాధపడ్గువాడు ఆకషోయమును (తాగవలెను. 

మరియు కడుపులో నొప్పి ఉబ్బరము ఉన్న యొడల దేవదారు మొదలగు వాటితో 
గంధము తీసి కడుపువైన లేపముచేయవలెను, (పట్టువేయ వలెను) మరియు 
వాటితోనే పొగగూడ వేయవచ్చును. అజీర్ణరోగికి చూర్షములను వేటినీటితో 
సేవించుట [పాథమికచికిత్సయగును. తరువాత అమము జీర్ణ మెనట్లు తెలిసికొని 

మిగిలిన ఆమశేషము' జీర్ణమగుటకు (పచనము చేయుటకు) కషాయాదుల 
నప యోగించుట కెండవచికిత్సగా భావించ వలెను, లేపధూపములు ఉప దవ 
శామకములై చికిత్సాంగములుగ నుండును, 

న! 

కోలిలోఖ : బాగుగ కోప్పము వమనవిశేకములచేత శుద్దిచెందిన తరువాత 
ఆమముచేత పుట్టిన యుప దవములు వంటనే శమించును,. అజీర్ణాన్న ము లేకు 

న్నను కోపము శుద్ధమెనప్పటికిని “శూల” అను నుప దవము రోగిని తత్రుసరించు 
చున్నపుడు హింగ్వాది ల విధములై న చూర్లములను గోరువెచ్చని నీటిలో కలిపి 
(తాగవలయును. రాస్నాదులను ఎండ బెట్టి శరీరమునకు లేపనముగూడ చేయి 

వచ్చును. ఇంగువ 1 భా, వస 2 భాగములు, చితమూలము 4 భాగములు, 

కుష్టము రి భాగములు, నువర్చికాజారము 16 భాగములు, బిడాలవణము శీ2 

భాగములు, వాము 64 భా, మొత్తము 7 దవ్యములు, ఈ చూర్ణము శూలా 

దులను పొగొట్టును, 

మూ॥ సరుక్నానద్ద మ.దర మమ పిషైః (ప్రలేపయేత్ 

చారు హైమవతీకుష్ట శ తావ్య్వాహింగు నైంధ వైః॥ 

యవచూర్ణ శ్చ సతార త్మకః కోష్టారి జిత్ పరం! 
యోజయెత్ర్యైంధ వా ద్యైశ్చ వర్షిం విట్యూ[త సంగహీ॥ 

నాభ్యమానాని చాంగాని భృశం స్విన్నాని వేష్టయేత్ | 

విషూబ్యామతి వృద్ధాయాం పార్ట్యనర్రావాః (ప్రశన్య లే॥ 

ద్వియోర జీర్ణ పిళ్యాక కుష్టారుష్కర చిత కైః। 

సళుకనసెంధవె న్మెలంవక్వమభ ్యంజ నేహితం॥ _ 

నుచ్చర్చిత విరిక్రస్య గా్రాయా మేఒకిచారు ణె 

భల్లాతక మధూచ్చిష్ట జీర్ణ పిణ్యాక నాగ ర8॥ 

ఘృత తైలం పచేత్సామై న్తచ్చఖల్లి న్ను ముత్తరుం! 

త్వక్ప(తరాస్నాగరు శిగ్రుకువై 

రమ ప్రపీష్టెః నవచా శతాహ్వాః। 

- ఉద్వ ర్రనం "ర్తి విషూచి కాభ్నుం 

తైలం విపక్యంచ తదర్గ కారి 
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తదవాళ్ళోప వా స్యేనం విరి కవదుపాచ రేక్, 

సామానేర్థేనేతి సిద్దోకా విషూచ్యలనసక (కియా ॥ 

(వళివదార్థము : నరుక్ బాధతోకూడ, ఆనద్దం = విగబట్టినట్టునవ్న: 

ఉదరం = కడుపును, దారు = దేవదారు, పామవతీ = వనను, కువ్య =-చెంగల్వ 

కోము, శళావ్వో=నదావవిత్తులు హింగుాఇంగువ, నై ంధవై 8 == సైంధవ లవ 

ణములతో కూడిన, అమ్ల పి ప్రై =కరలి మొదలగు ఆమ్ల (దవ్యము ల తో నూరిన 

తేపయేకీ-లేపము వేయవలెను, స జారత్మక=ా ఖారముతో 
న్ను (కల్కముచేసి), (వలేవ 

f= 

పిష్టములచేత, (ప 

కూడిన త|కము, యవచూర్ణ శ్చ =యవల చూర్ణము 

యేచ్చేత్ = పట్టుకాసిన ఎడల, పరం మిక్కిలి గొప్పదైన, కోఘ్లా_ర్పెబి 

కోన్టమునందలి నొప్పిని జయించును. 

విణ్మూ [త్రసం|గ పా=మలమూ (తములు అడ్డగింప బడినపుడు (అలనకము 

నందు), హౌంధవానై 8 = దేవదారు మొదలుకొని నై ంధవ లవణము వరకుగల 

(ద్రవ్యమ.లతో, అమ్లపి మే =అమ్లదవ్యములతో లేవముగాచేసి, వర్తివావ ర్హిని, 

కుర్యాత్ చేయవలెను, నామృమానాని చాంగాని =శరీరావయవములు సంకు 

చితములుగానున్న యెడల, భృశం=మిక్కిలి, స్విన్నాని = స్వదము చేయబడి 

నవై, వేష్టయేత్ క ఉన్ని వ్యస్త్రములతో బంధించ వలయును, 

అతివృద్దాయాం = మిక్కిలి వృద్ధి చెందిన, విషాచ్యాయాం వవిషూచిళలో 
పార్ట్యోణ్లః = మెడిమలవై న, దావాఃహళ[్ర్రము చేత కాల్చుట, (పళన్య చేవ శేవ్ట 
మెనది, ద్విఖార=-యవజార సర్జ వారములు, జీర్ణ పిణ్య్యాక పాతబడిన కెలక పిండి, 

కుష్టడాచెంగల్వకోష్టు, అరుష్కర =జీడిగింజలు, చిత ౩=చి తమూలముల చేత, 
సకు క = పులిసిన మధుర పదార్ధములతోకూడ, సెంధవెః = సై ంధవలణము 
లతో, తెలండా తిలతె లమును, పక్షం జావండినది, అభ్యంజ నేడాఅభ్యంగము 

నందు, పొతంకామించిది, అతిదారుకో వమిక్కిలి కష్టమైన, గా(తాయా మే = 
శరీరమునందలి అవయవములు _స్పంభించు బాత వ్యాధియందు, నుఛ్చార్హిత విర 
కస్య = వాంతులు విశేచనములు చేయించినరోగికి , భల్లాతక = నల్ల జీడి 
గింజలు, మధూచ్చిష్ట 2 మైనము, సీస సీసము, పిణ్యాక ౫ శెలికపిండి తేక గాను గ 
పిండి చాగరె ౩ హళుంఠి, వీటిచేత, సామైః = పులిచింత్ర మొదలగువాటిచేత, 

ఘృతతై లం = ఘృతమును గానిశతై లమునుగాని, పచేత్ = పక్షము చేయవలెను, 

ఖల్రీఘ్నుం = ఖల్లీ రోగమును పోగొట్టును, ఉత్తమం = గోప్టమైనది, త్వక్ డా అ పము 
లవంగ పుచెక్కా, పత = ఆకుప త్తి, రాస్నాకాదుంవగాన్న ము,అగురుైఅగరు, 
శగుడామునగ,కుస్టైః = చెంగల్వకోష్టు, వీటిచేత,నవచా శతా ప్వాః =వచ్క,నదావ 

వీటితో. ఆను (ప్రపివైః = పులిగంజితో (చేర్చి) పిసికి, ఉద్వర్తనం జా నలుగు 
రా 

ఇెట్టికొనినచో, ఖల్లీ విసూచికాఘ్నం = ఖల్లీ వినూచికా అను రోగములను 
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హరించును, చకామరియు, శైలం = వైనుదాపారించీన దవ్యములతోకూడ 
నువ్వులనూనెను చేర్చి, విపక్వంచపక్వముచేయ బడినది (తైలము) తదర్భకారి=ా 
వె నుదాహరించిన రోగములను పోగొట్టును 

తదవాః జూ వీనూచిక సంభవించిన దినము, వనం =రోగిని, ఉవవాస్య = 

ఉపవసింపచేసి, విరి క్షవత్ =విరేచనమును చేయించిన వానికివలె, ఉపాచనేత్ = 
సంసర్దన విథితో చికిత్సింప వలెను (పేయావి లేపి మొదలగు వాటితో), వినూచ్యు 

' లసక [కియా సిద్దా=వి నూచ్యులసక రోగములకొటకు చికిత్సావిధి, సామా స్యే 

సతి = సామాన్యరూవముగానని, ఉక్తా=చెప్పబడినది. 

తాత్ళర్భంము. : బిగబట్టినట్టు బాధించుచున్నప్పుడు కడుపువై న. పట్టువేయ 
వలెను. దేవదారు, వస, చెంగల్వకోష్టు, సదావవిత్తులు, ఇంగువ, సైంధవ లవణ 
ముతో కూడిన ఆమ్ల దవ్వములతో చక్కగా మర్తించి లేపము తయారుభేసి 
కడుప్తువె న దట్టముగా పూయవలయును. కోన్టమునందు నొప్పిఎకు కవ గానున్న 
యెడల జవారసహితత(కము, యవలచూర్శమును కలిపి పట్టువేయవలెను, వరిని 
కూడ ఉపయోగింపవలను, శరీరావయవములు వాతవ్యాధి యందు చెప్పినట్లుగా 

ఆ యామమును చెందిన యెడల స్వేదముచేసి చెమటబట్టిన తరువాత ఉప్టీషము 

లతో బంధించవలయును. 

వినూచికలో మెదిమలవై కాల్చవలయును. ఇది ఇాలొ (చప్పమైన 

(వక్రియగా భావింపవచ్చును, పాతబడిన శెలిక్షపిండి, _జీడిగింజలు మొదలగు 

వాటిచేత తైలమును కాచి అభ్యంగనము కొఅకు ఉపయోగించవచ్చును. 
లవంగపు చెక్క, ఆకుప(తి, దుంపరాస్నము,మునగ, అగరు, చెంగల్వ కోష్టు, పులి 
గంజి వీటితో నలుగుపెట్టుకొనవలయును. ఇది ఖల్లీ రోగమును పోగొట్టును. 
విసూచిక సంభవించిన దినమున రోగిని ఉప వాసము చేయించి సంసర్జన (క్రియతో 

చికిత్స చేయవలెను, ఇట్లు వినూచిక అలసక రోగములకు సామాన్య చీకీత్స 

చెప్పబడినది. 

తళిలేఖ : దోమభూయిష్టమైన ఆమము కదలిక లేక అలసతషిమును 

చెందినపుడు, నొప్పితో "కూడిన కడువునై న చేవదా రావది ద్రవ్యములను పులిషిన 

కాంజికము, లేక. మద్యాదులతో కల్కముగాచేని - పట్టు వేయవలేమ. యవ 

చూర్ణము, యవజారత క్రములతో చేర్చి లేపముచేసిన యెడల కోస్టమునండుణ్న 
బాధను తొలిగించుట కిది మిక్కిలి. శేష్టమెనది. 
కొద్దిమంది యోరళబ్ద మునకు భస్మమని అర్థమును చెప్పుచున్నారు. మళిజింతము 

మూతసంగమునందు నై ంధవము మొదలగు వాటితో దేవచార్వాదులము, శకి 

పిష్టముగా తయారుచేసి వ్వర్తిని గుదద్వారముద్వాతు _న9ణావము' చెయను | 
ఆమదోషమునందు. దోష పాబల్య మధికముగానువ్న యుతం శరీరమునందలి, 

యవనులు సంకోచము నొందును. _. అవృకప శ్యేడూోశ్శుదేని. అంకె. (జేయు 
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లను చెమట పట్రించి ఆ చెమటవైననే చర్శపటాదులచేతచుటి బంధించవల 
యును. మిక్కిలి వృద్ది చెందిన వినూచికలో కాల్చిన శలాకలతో  మెడిమల 
వైన చావాకర్శచేయుట చాలా (పశ స్తమెన చికిత్స కాగలదు. నర్జ జార 
యవతారముచేర్చి తైలమును సిద్దపరచి అభ్యంగనము కొరకు ఉపయోగిం 
వలెను, చక్కగా వమన విశేచన కర్ణలచేత శుర్దుడైన వానికి ఆమదోవషు 
ఎక్కువగా నండి వాతము మిక్కిలి (వకోవమును చెందినపుడు శరీరావయములు 
కర్రవలె స్తంభించిన అవ_న్తలో భల్గాతకాదులతో ఘృతమును, “తైలమును కలిపి 
పాకముచేసి ఉపయోగింపవలెను. సై ఘృతశైల మికితయోగము ఖల్లీ 
అను వాత వ్యాధికి శ్యామకముగా కూడా ఉండగలదు. -కాంజికాదులజేత 
త్వగాదులను మర్దించి, పిష్టముగాచేసి ఉద్వ_ర్తనముచేసినయెడల ఖరల్లీ వినూ 
చికా రోగములు శమించును, వినూచికలో పీడితుడై న రోగికి విరిక్తునివలే 
చేయాది [క్రమమును ఉవదేశించవలెను. వినూచ్యులనకములకు నిన్నంశయ 
ముగ కార్యసిద్దికరములై న చికిత్సలు ఈ విధముగ నువచేశింపబడినవి. 

మూ॥ ఆమదోషేషు త్యన్న కాలే జీర్తావోరం దోపోవలి పామూాశయ ౨ _స్రిమిత గురు కోష్ట మనన్నాభిలాషిణ మధిసమీత్య పాయయే ద్రోవ శేవపాచ నార్థ మౌవధం వహ్ని సంధుకణార్థం చ। అజీర్ణావోరం వునర్నొపాయయేడ్। యత ఆమదోవ దుర్చ లొ వ్యాగ్నిర్యుగపచామ దోవ మౌెషధమావోర జాతంష* శక్రః వక్తుమ్। 
(వతివదార్థము : ఆమ దోేషు = ఆమదోవములయందు, అన్న కా లేడా భోజన వేళలో, జీరావోరం = ఆహారము జీర్ణమై నటువంటి, దోషోవలి ప్తం == ఆమదోవష శవమున్న టువంటి, కమాశయం = ఆఅఆమాదోవముచే నిండిన ఆమాశయమును, స్థిర స్థిరమైన (గమనము లేని), గురుకోన్టం =బరువై న ఉక రముగల, అనన్నాభిలాషిణం = ఆహోారమునందిష్టము లేని పురుముణి, అఫనమీ తగా కాగుగచూచి, దోవ శేషపాచనార్థం =మిగిలిఉన్న దోవము నువ చో వేయు కొరకు, చవమరియు, వహ సంధు మణార్థం =జాఠరాగ్ని నివృద్ది చేయుటకొలికు, జ"షధం=ాజావధమును, పాయయేత్ - (తాగించవలెను, “ అజీరావోరం = ఆవారము, పచనముకాకున్న యెడల, పునః =మరల, జౌషధం = జొవధమున. రసమ రగ కూడదు, యతః డా యెందుకనగా, ఆమదోవదుర్భలః = బొయున, అగ్ని = జాఠరాగ్ని, యుగవక్ == ఒక గ్రా మారు, ఆమదోషం =ఆమదోషమును, జొవధం = జొవధమును, చ = మరియు, అవోర జాతం =ఆవారనమూవామును, పక్ర్తుం = పచించుటకు, అత ద్రావాళి 

లౌత్స్రోయు : ఆమ దోషము లన్ని ంటిలో వె_ద్యుడు కొన్ని వివయమవ., లను మిక్కిలి జాగరూక్రత్రతో పరీతించవలెను, అన్నమును భుజించు వేళశలండు ముందు భుజించిన ఆహారము జీరమె నది లేనిది కనుగొనవలంయును ఆమదో ఫె 
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మములవ లేళ మైనను మిగిలి ఉన్నప్పుడు అమదోషముతో నిండిన ఆమాశయము 
గల, గతిరహితమై బరువుగానున్న ఉదరముగల ఆహోారమునందు వమా(తము 

ఇష్టము లేని అవస్థలో వై విషయము లన్నింటిని చక్కగ పరికించి అమదోష 

“శవమును వచింప చేయుటకు, జాఠరాగ్నిని (వబోధమును కలిగించుటకు కోవధ 

మును |తాగించ వలయును. ఆహారము జీర్ణ ము కానపుడు జెషధమును -|తాగించ 

రాదు ఎందుకనగ, ఆమదోష శేవమును, జొషధమును, ఆవారమును,పచించుటకు 

దుర్భలస్థితిలోనున్న అగ్నికిళ క్రిచాలదు. 

కోళలోఖ : మిగిలిన అమదోషములయందు, ఆవోరము జీర్ణమైనపుడు 

దోవముజేత నిండిన ఆమాశయమునందు చలరహోతము, గురు కోష్టము కల 

వానికి; కాలవశమువలన' కొద్దిగా 'పక్యమైన 'దోషశేషముకలవాన్కీ ఆ ఆమము 

పాకోముచెందుటకు, జాఠరాగి ఎకి "వృద్ది ఏర్పడుటకు జొవధమును పానము 

చేయించవలెను, ఆహారము జీర్ణము కాని పక్షమున జొషధము ' (తాగించరాదు, 

ఎందు కనగ దుర్శలస్థితిలోనున్న జాళరోగ్ని "ఆమచోష శేషమును, ఆహారమును, 
జెవధమును పచించుటకు శ కి వంతమైనదికాదు. 

మూ॥ అపివై పాం విభ మో౭ తిబలత్వాదు పరతానల జెఅమాతురం 

నవానై వాతి పాతయేక్! ఆమదోవజానాం పునర్వికారాణా మపతర్పణేనై చో 
qa 

పశ మాభవతి। 

(వతివదార్థము : అపిచడామకియు, ఏషాం = ఆమదోవ.  ఆవోరజిొవధ 

ములయొక్క, వృ్నిభమః = అన్తవ్య_స్తము (వై షమ్యము), అతిబలత్వాత్ = 
మిక్కిలి (పబలముగా నుండుట వలన, ఉపరతానలబలం మందాగ్నిగల,' ఆతు 

రంచారోగిని నవానెవ = వెంటనే, అతిపాతయేత్ == చంవుము, ఆమ దోష 

జానాం == ఆమదోషమువలన కలిగిన, వికారాణాం == రోగములకు, పునః= 
మరల, అపతర్చణనై వడాలంఘనము వలననే, ఉపశమః=సుఖమ్ము భవతి=అగు 

చున్నది, (కలుగుచున్నది) 

తొత్సర్భము : ఆమదోవ జొవధ ఆహారములు చక్కగా ఉపయోగించక 

పో వుటవలన వాటి వై వ.మ్యము [బలముగా నుండుటవలన జాఠరాగ్ని. సన్న 

గిలి నరోగిని వెంటనే చంపును. (వెనుదావారించిన శెండు కారణములు) ఆమ 

దోవషమువలన సంభవించిన వ్యాధులకు అంఘన చికిత్సయే వాంతిని (ప్రసాదించును. 

కోలెలోఖ : ఆమాదులయొక్క- వై షమ్యము ప్రబలమైనందున మూదాగిష్నై 

గల" రోగనీ' వెంటనే చంపును. వె నుదాహారించిన మూడు ఉపకరణములు 

మిక్కిలి బలముతో కూడినవి. ఆమధోవజనితములై న స్తై మీళ్యాదిలతణములతో 
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కూడిన వ్యాధు లన్నింటికి లంఘనమే [పఛాన చికిత్సగా వరిగణింపబడినది. 
లంఘనములు చేయక వై వికారములు శాంతిం చవు. 

మూ॥ తత్తు | తివిధం! లంఘనం లంఘన పాచనం అవసేచనాంచ। తత లం 
ఘనం అల్పదోపాణాం | తేనవ్యానిలానల వృధ్యా వాతాతప పరీత ఇవాల్సనలిలా 
శయో౬ల్ప దోషః (పళోష మాపద్యళే! లంఘన పాచనాభ్యాం మధ్య 
దోషో . వాకాతపాభ్యాం పాంనుభహ్మావకిరణళై $వ చానతిమహోాన్ _ నఠిలా 
శయః। బహుదోపషూ్యళాం పునర్జోషూవసేచన మెవళార్యం। నవహ్యూ(సావితే 
పల్వలోదకాఘౌ శాల్యాది పుష్టిర్భవతి। 

(వతివదార్హము వ తత్ = ఆలంఘనము, _ (త్రివిధం = మూడువిధములు, 
(1) _ లంఘనంవ=లంఘనము, (2) లంఘనపాచనం=ాలంఘన  పాచనములు, 
(8) అవసేచనంచ=మరియు అవసేచనము (దోషములను బహిర్గతము చేయుట), 
త|త=ైవాటిలో, అల్పదొషాణాం కొద్ది, స్వల్ప) దోవముకలవారికి, లంఘనం= 
లంఘనము విధించబడి౫ది, శేన = ఈలంఘనముతో, అనిలానల వృధ్యా = 
వాయ్విగ్నులయొక్క_ వృద్ధి కేత, వాతాతపపరీతః = వాయువులండతో కూడిన, 
అల్పనలిలాశయః = కొద్దినిటితోకూడిన మడుగు, యద్వత్ = ఎట్లు, 
శోవషమాపద్య తే = ఎండిపోవునో, తధ్వశ్ == అగో, అల్పదో పః = కొద్ది దోషము 
శోషమాపద్య కే= ఎండిపో వును, లంఘనపా చనాభ్యాం = లంఘనపాచనముల చేత, 
మధ్యదోషః = మధ్యమదోవము (చికిత్స చేయబడవలెను) అనతిమహాన్ = 
మిక్కిలి పెద్దదికాని, నరిలాళయః = జలాశయము, వాతాతపాభ్యాం = 
వాయువుఎండలచేత, పాంనుభసా ్ ర్రవనిరణై రివడదుమ్ముధూ ళులచేతవలె, కోవమావ 
ద్య కే= ఎండిపో వును, బవహుదోపాణాం=ా ఎక్కువ దోవములతో కూడిన వ్యాధు 
లకు, పునః == మరల, అవనేచన చేవ=దోవములను 'వెలివరచుటయే, కార్యం 
చేయదగినది, పల్వలో దకాఘే = కెచదారములయందలి జలనమూపహాములు, 
అ|సావితేసకి == వెలువలికి సవింవచెయక పోయినయెడల, శాల్యాదిపుస్టిః == 
7 *ల్భదులవృద్ధి, నభవతి=ా కాదు, 

తాల్ఫ్ర్భంము : అపతరృణము ల విధములు, 1 లంఘనము, 2 లంఘన పాచనము, లి అవసేచనము. స్వల్ప దోవము మీగిలియున్న ఆమజనిత బాదోప శామకముగ లంఘనము. మిక్కిలి శేస్టమెనది. లంఘనము చేయించినందువలన 
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సమానవాతముల_ వృద్ది వలన శుష్క్హంచునని సమన్వయము, దోషములు 

మధ్యమములుగా (పకోపించినపుడు లంఘన పాచనాదుల రెంటిని ఆచరింప 

చేయవలను, వీటివలన దోవములు శాంతించును, సాధారణ జలములతో కూడిన 

తటాకము ఎండగాడ్పు ధూళి, దుమ్ము మొదలగు వాటితో నంబంధము 

ఎక్కువయిన ఎడల ఎట్టు ఎండిపోవునో అన్తే మధ్యమ దోవములతో కూడిన 

ఆమము శుష్కించును, 

మిక్కిలి దోవభూయిష్టమెన  ఆమమును వమనవిరేచనొదులతో అవ 
సేచనమే చేయవలెను. అవసేచనమనగ దోమేేషమును చికిత్సల ద్వారా వెలి 

పరచుటయని అర్థముచెప్పబడినది. ఎట్టనగ శకేదారములలో నస్యవృద్ధికి జమ 

(నిల్వ) చేసిన నిరు వైరు వచ్చు సమయమున కుల్యలను తెంచి నీటిని స్రవింప చేసి 

వెలిపరతురు. అట్టు చేసినగాని శాల్యాదులకు పుష్టి వృద్ది ఏర్పడదు. కాన దోవ 

ములు మిక్కుటముగా వృద్ది చెందినపుడు వాటిని వెలిపషరచిననే శరీరమునకు 

పుష్టి తుష్టి వృద్ది పర్పడగలవు. 

౪9లోల: ఆ లంఘనము మూడు విధములు... న్వలృదోషములకు 

లంఘనమే విధింపబడినది. లంఘన-శబ్దముచేత ఉపవాసము అనునర్థము చెప్ప 

బడుగు. ఆ ఉపవానముచేత వాతము అగ్ని రెండును వృద్దిచెందును వాతము 

అగ్ని శరీరములో వృద్దిచెంది స్వల్పదోషమును శోపషింపచేయును. ఎట్లనగా స్వల్ప 

జలము గల తటాకము  వాతాతప వృద్ది చెత శోవమును చెందినట్లు. 

మధ్యదోషము (ఎక్కు వవృద్ది చెందని డోమమ్సు ఉపవానముచేత పొచనముచేత 

(పాచనకషాయాదులచేత) కోషింవబడును. ఎట్లనగ కొద్దిగా నున్న చెజువు 

నందలి నీరు ఎండ, వాయువులశేత ధూళి దుమ్ములచేత నెట్లు కోషింపచేయబడు - 

చున్నదో అశు మధ్యమదొషము గూడ శాంతించును. ఈ ఉదావారణములో 

లంఘనమునకు వాతాతపములతో సాదృశ్యము, పాచనమునకు పాంసుభసాగ్ణెవ 

కిరణములతో సాదృశ్యము చెప్పి సమన్వయింపబడినది. ఎకువ దోషములకు 

దోషావసేచనము వమన విశేచనాది అపతర్పణ చికిత్స ద్వారా విధింపబడినది. 

దృష్ట్రాంతముగ కేదారములయందు నిల్వయుంచిన జల సమూవాము (నవింప 

చేయబడిన తరువాత శాల్యాదులకు పుష్టి కలుగును. ఆ జలసమూవాము 

ఇశాలా్యాదుల వృద్ధి కవరోధమెనందున వాటిని వలిపరచుట యే (పధాన కర్తవ్యము. 

ఇచట బహుదోషములు పల్వలోదకములు, శాలివృద్ధిః ఆయున్సు శరీరము 

పల్వలముల చేత సాదృశ్యము చెప్పబడినది. శీదారము శరీరము నందలి 

ఉదకములు బహుదోవములు, ఉదళరూపములైై న దోషములు వమన విరేచనాది 
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అపతర్పణ చికిత్సలచెత వెలిపరచుట, “కేదారకుల్యములను (తెంచి నీటిని వెలి 

పరచుట ప్రధానము. ఈ శెండు కార్యములవలన శేదారమునందలి శాలిధాన్య 
వృద్ధి కేదారరూపమైన శరీరవృద్ధి, మరియు శాలివృద్ధి ఎట్లో అౌ్లే, ఆయుర్వృద్ధి 

వర్పడునని చక్కని సాహిత్యపరమైన ఉపమాలంకారములతో సిద్ధా _న్తీక రింప 

బడినది. 

మూ॥ తస్తాాత్సంతర్పణ నిమితానాం నాన్త రేణాపతర్పణ మ_స్టీశా న్తీః। 

అపతర్నణ నిమిత్తానాంచ న్నాన్తనేణ సంతర్పణమితి। ఏవమన్యేష మపివ్యాధీ 

నాం యధాస్వం నిదాన విపరీత మౌవధమేవావచారయేత్। నతిత్వను బా 

నిదాన విపరీళమపాస్య వ్యాధి విపరీత మేవ తద్ధర్టకారి వా। విముక్తామదోషస్య 

పునః పరిపక్వామదోవ శేషన్య దీ చాగ్నావళ్యంగాస్థ్రావ నాను వాసనం 

వివిధస్నేవా పాన్తం చయుక్యా[ప్రయో జ్యమ్ | ప్రనమీత్య్యదో పౌషధీనామ 

వస్థాన్తరాణి। భవ న్సి చాత, 

(వతివదార్ధము : తసారత్ = ఆకారణము వలన, సంతర్పణ నిమిత్తా 

నాం = సంతర్పణముచేత కలిగిన వ్యాధులకు, అవతర్చణ మ _క్షరేణ=అపత 

ర్పణ చికిత్సను విడచి, శాన్తిః = శమనము, నా స్తిచలేదు, అవతర్పణనిమిత్తా 

నొంము ఆ పతర్పణముచేత ఏర్పడిన వ్యాధులకు, సంతర్పణ మ_న్తరేణ = సంతర్పణ 

చికిత్సనువిడచి, శా_న్తిః=|ప్రశమనము, న్నాస్తి=లేదు, ఏవం ఇక్షు, అస్యెషామపి 

వ్యాథినాం: = ఇతర వ్యాధులకుకూడ , యధాస్యం=తమకు సంబంధించిన,నిదానవివ 

రీతం == కారణములకు విషమమైన, జొషధమేవ=జావధమునే, అవచారయేత్ = 

అనుష్షించవలెను, అనుబసై సతితుడావ్యాధి ఉవ్యద్రపమైనయెడల, నిదాన వివ 

రీతం=శకారణవ వె పమ్య రూపమైన జొషధమును, అపాస్య వెళ గ ”లగించి (విడచి), 

వ్యాధి. విపరీత మేవ = రోగవిపరీత చికిశ్చనే, వాడాలేక, తదర్థ కారి= ఆరోగ్యము 
నశే ఉపయోగించు జొవధమును, అవచారయేత్ == అనుష్టించ వలెను, 

పునః = మరల, విముక్తామదోషనస్య = ఆమదోషమునుండి విడివడిన వానిని, 

పరిపక్వ అమద్ ప శషస్య =మిగిలి ఉన్న ఆమదోషము పాకము చెందిన తరు 

వాత, దీప వృచాగ్నాడజాశరాగ్ని వృద్ధిచెందినదగుచుండగ, విధివత్= =ాశా(స్త్రము 

నందు విధింపబడిన నియమాను సారము, అభ్యంగ = అభ్యంగము, ఆన్థాపనడా 

నీరూహవ స్త, అనువాసనండాశతైె లవ స్తీ, 'స్నేహపానం కా అచ్చ స్నివా పాన 

మును, యుక్యా = యు క్రి పూర్ణకముగ, అనరా నరాణి దోపొవభాదినీ = 

దోషములయొక్క (వయోగింపబడు జొవధములయొక్క- భేదములను, (ప్రస 
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మీకు = చక్కుగానవీ &ంఛి (బాగుగా తెలిసికొని), పయోజ్యం=ా|[పయోగ 

ముచేయ వలెను, 

తాత్ఫర్భంయు ; చ నుచావారించిన కారణములను పురస్కరించుకొని 

సంతర్పణ చికిత్సల అతియాగాదుల వలన జనించిన వ్యాధులకు అసతర్చణము 

చేత్ర ఆపతర్చణ చికిత్సల అతి యో గాదుల 'చేత జనించిన వ్యాధులకు సంతర్పణ 

చికిత్సలవలననే శాంతి కలుగును, అన్యధా మాగ్గాంతరము కానరాడు, ఇను 

ఇతర వ్యాధులకుకూడ తమకు సంబంధించిన కారణములకు విపరీతమైన జౌొషధము 

లనే ఉపయోగించ వలెను. వ్యాధి ఉప దవరూపమెన్నటె దెళే కారణవైషమ రూప 

మైన జొవధమును తొలగించి రోగవిపరీత చికిత్సను లేక తదర్గశకారి చికిత్సనో 

అనుష్టింవ చేయవలెను. ఆమ దోషము వూ శ్తిగ తొలగింప బడిన వానికి మిగిలి 

ఉన్న ఆమ దోవము జీర్ణము అయిన తరువాత జాఠరాగ్ని సమస్థితిలో 

నున్నప్పుడు శాస్త్రమున విధింపబడిన నియమానుసారము దోషములయొక్క 
గతి భదములను జావధ భీదిములను చక్కగా (గ్రహించి యుకిపూర్వకమ. గ 

అభ్యంగ ఆస్థాపన అనువానన అచ్చ స్నేహ పానములను చేయించవలయును, 

కలీలోఖలి : నమన్తమైన సంతర్పణ జనిత వ్యాధులకు అపతర్చణము 
అపతర్పణజనిత సమన్తవ్యాధులకు _సంతర్పణము చేయవలయును. ఇచ్చట 
తానే స్వయముగా చెప్పుచున్న శ్నాస్త్రకారునిచేత నిదానవిపరీత్వమెన జొషధము , 
చూెట్ట బడినది.నిదానము హేతువు ఈ రెండు పదములు పర్యాయ వాచకములు, 

సంతర్నణ పాతుకములకుఅపతర్పణమ ని అర్థము. ఎప్పుడై. తేసమన్త స్త వ్యాధులు 

హౌతువిపరీతబొవధముతో చికిత్స కేయబడిననె నకు శమించవో అప్పుడు 

' వ్యాధి విపరీత చికిత్స విధింపబడినది. లేనియెడల తదర్దకారి చికిత్స చేయవలెను 

తదర్ధ కారి చికిత్సయన గా “పుష్టస్య అగ్ని [వతపనం" కాలినతరువాత మరల 

శాల్చుట, అని అర్దము. [పవాహికా వ్యాధియందు ఏరండతె లము మొదలగు 

వాటితో మరింత పవావానమును వృద్ది చేయుట మొదలగునవి. హేతు విపరీత 

చికిత్స చేతనే వె నుచావారించిన అర్థము పొసగదు. తక్కిన విషయములు 

తాత్స ర్యాంశములు, 

మూ॥ యః శ్వ్యావదన్తోవ్ట నఖో౭౬ల్ప సంజ్ఞః 

ఛర్జ్యర్థితో ఒన్న రత త్మామనే[తః। 

శమ రః నని నమస్త సన్గి = 

ర్యాయాన్నరోఒసౌ వురరాగమాయోః లల 

(బ్ వతినదా రము ; యు =అమడోనముతో హాము .గ్యారనోప్ళ 

క న శా +. పోతా 
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నఖః =నల్లనిద_న్హములు పెదవులు గోళ్ళు గలిగినవాడు, అల్పసం జః వాన్వల్ప 

సంజ గలవాడు, ఛర్లగర్షితః =వాంతులు అరితవాతముగలవాడు, అ నరత తామ 
Ga (అలలు a) అలి 

సతః = లోపలిభాగమునండు ఎజుపుగల కన్నులుగలవాడు, జామన్వరః = 

హీనస్వరముగలవాడు, (న్నస్తసమ_స్తసంధిః = సంధులన్నియు జారినట్టున్నటు 

వంటి, అసౌ = ఈపురుషుడు, నపునరాగమాయయా యాత్ = చనిపోవును, 

తాత్సర్యంయు ; ఏమానవుడు ఆమదోషముగలిగి నల్లని పలువరునలు, నల్లని 

"పెదవులను, నల్లని గోళ్ళను గలిగి యుండునో, న్వల్పనం జ్ఞ గలిగి యుండునో, 

ఎవనికి వాంతులు అధికముగ నగుచుండునో, కన్నులు శేగియున్నవాడు, 

పానస్వరముగలవాడు, సంధులు పట్టు విడిచి జారినట్టు బాధపడువాడుగా నుండునో 
వానిని మృత్యువావరించినదని భావించ వలెను, 

కోలిలోఖ: ఆ నరుడు మరలి రాకుండా వెళ్లును. (నః నరః అపునరాగ 

మనాయ యాయాత్ = |[మియతే ఇత్యర్థః.) 

మూ॥ వ్యోషం కరం జస్య ఫలం వారిచే, మూలం నమావాహ్యచ 

మాతులుంగ్యాాః, ఛాయా విశుష్కూ గుళికారి కృళాస్తాహన్యుర్విషూ వీం య 

నాంజనేన, శిరీషన కాహ్వూ ఫణిర్ష వీజ (తాయ _న్యపామార్షఫ్య లెళ్చవ ర్విః; బ_స్తస్య 

మూ[కేణ విషూచికాఘ్నీ[పలేప ధూమాంజన నన్యయో | 

(వతివదార్థము : వ్యోషం ==శుం ఠి పిప్పళ్ళు మిరియములు, కరంజన్య 
ఫలం=కానుగు వీజములు, హరి దే=పనుపు, మాని పసుపు, మాతులుంగ్యాః 

మభూలం=మాదిఫల మూలమును, సమావాప్య వక లిపి, తాః == వాటిని, గుటి 

కాః --గుటికలుగా. కృతాః చేయబడిన వై , భాయా విశుమ్కా 8 వానీడలో ఎం 

డింపబడిన్నవై , నయనాంజచనేన= న్మేతములకు కాటుక పెట్టుట చేత, విళూ-చీం= 
వినూచి కారోగమును, హాన్యుః పోగొట్టును, శిరీష =దిరిశొనపు గింజలు, 

నకాహ్వా = కానుగగింజలు, ఫణిర్జబీజ == మగువముగింజలు, (తాయ న్తీడాకలు (కా 

నుగ వీజములు, అపామాళ్లాఫలై. $=ఉ త్తరేణీ వీజములచేత, బ_న్హన్య = మేక 

యొక, మూ|తేణ= మూ[తముతో, కృతా = చేయబడిన, వర్తిః౭వర్తి, 

(పలేపధూమాంజన నస్య యో $= లేపములు, ధూమములు అంజనములు నస్య 

ములు మొదలగు [పయోగముల చేత, విషాచికాఘ్నీ హవిషూచిక్రను నళింప 

చేయును. 

తౌత్సర్యాము : శుంఠి పిప్పళ్ళు మిరియములు, కానుగువిత్తులు, పనుపు 

మాని పసుపు పిటి చూర్చములో మాదీఫల మూలమును కలిపి సభ ను చేర్చి 

చక్కగా కల్వములో నూరి. మాశలు చ్చేసి (వ చి) నీడలో ఎండించి విళూచికా 
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రోగములో కన్నులకు శాటుకెట్టిన ఎడిల  విళూశ్కారోగము 
శమించును. దిరిశనపు గింజలు కానుగవి తులు మరువము గింజలు 

కలుగానుగవిత్తులు ఉత్తరేణి వీజములు వీటినన్నింటిని కలిపి చూర్శించి మేళ 

మూ[తముతో మర్చింరలి వర్తిని తయారుచేసి ఆ వంర్తిని”” లేపము చేయుటకు 

పొగ వేయుటకు, కాటుక పెట్టుటకు, నస్యము చేయుటకు, ఉపయోగించిన 

ఎడల వినూచికా రోగము శాంతించును. 

9లోఖ : వ్యోషాది (దవ్యములన్నింటి నొకచోట చేర్చి వర్తిని 
తయారు చేసి నెతాంజనమున కుపయోగించిన ఎడల విసూచిక యను రోగం 

శాంతించును. శికిపూది వీజముల యొక్క చూర్ణమును మేక మూ తములో 

నూర చేయబడిన వదర్తిని లేపాదులకుపయోగించిన ఎడల విషూచికా' రోగమును 

మూ॥ అజీర్ణంచ కఫాధామం విష్ణబ్టమనిలాదృవేత్। విదగ్గం పిత్తకో 
నేన (త్మిపకార మితిస్ట్పృతమ్। త్మృతాఒమే గుగుతోన్సేదః శోఫోగర చాత 

కూటయోః। ఉదారళ్ళ్భయథా భు క్షమవిదగ్గః (పవర్తశే। విష్టజ్టే ళూలమాధ్యా 

నం వివిధావాత వేదనాః! మలవాతా (పవృ త్తిగృ స్తమ్మో మోహవో2ంగ పీడ 
నమ్॥ విద (థమ తృణుగ్రి ర్భాః పితాశ్స వివిధెరుజూః। ఉద్గారశ్చ సధూ 

మామ్లః స్వేదో దాహళశ్చ జాయళ। లే 

(వతివదార్జము :  చకామరియు, అజీర్ణం = అజీర్ణము (ఆహారము 
వక్వము కాకుండుట), క ఫొత్ = కఫము వలన, ఆమం = జీర్ణము కాని ఆహార 

రన రూపము, ఆమమనియు, అనిలాత్ = వాతమువలన నడ్డగింపబడినందువలన , 

విష్టబ్దం = విష్టబ్దమనియు, భవేత్ = అగును, పి త్తదోషేణడపి త్రదోషము చేత, 
విదగ్ల: =విదగ్గ మనియు, (తి వకారమితి -మూడు విధములని, స్ట్టైతమ్ = చె ప్ప 

బడినది, త[తా౬ మే = ఆమము వలన కలిగిన అజీర్ణము నందు, గురుతాడాకకీర 

గౌరవము, ఉశ్ల్కే దః =ధాతువులకుక్సేదము (వమనానుకూల వ్యాపారము), 

గండా&ి కూటయోః = చెక్కిళ్ళు మరియు కంటి రెవ్పల యందు, శోధనా 

వాపు, చచమరియు, ఉద్గారః=శేనుపు, ఆఅయుథాభు కృం=సన్నక్రమముగాథుణించి. 

నను, అవిదగ్గః = పచింపక యే, (ప్రవర్త కే=బహిర్గతమగును, వీష్ట కే పై వా కమ్ము 

వలన కలిగినవిష్టద్టా జీర్ణ మునందు. ళూలంవనొప్పి, ఆధాస్ట్రనంజ్వక దున ర 

వివిధాః == పలువిధములె న, వాతవేదనాః వాతము వలన కలుగు ఆ బాధలు 

మలవాళా [పవృ త్తిశ్చ=ామలము అపానవాతముల వేగరోధమున్నూూ, న్మః వల 

జడత్వము, _మాహః2మో వాము, ౬ ంగకీడనంచాశర్రా వయా మ. ౭ లక (దుక 
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సంజాయ.లే =క్షలుగుచున్నది, విద్భ == విదగ్థాజీర్ణమునందు, పిత్తాత్ దాపి_త్తము, 

వలన, |భ్రమడాతలతిరుగ్తుట, తృట్ =దప్పి, మూర్చాః = మూర్భలు, వివిధాః 

=.పలావిధములై వ రుజః = బాధలు, సధూమామ్లః = బొగ్గుపులుసు వాయువు 

తోకూడిన, ఉద్గారశ్చ = (శేనువులున్నూ, స్వేదః చెమట ,దావాశ్చ = ఇమా 

శయ కంఠము లందు చావామున్నూ, జాయే = కలుగుచున్నది. 

తాతళ్ళర్యంయు : కఫము చేత పర్పడిన అజీర్ణము ఆమమను పేర (ప్రసిద్ధి 
చెందును. వాతముచేత జనించిన అజీర్ణము విష్టబ్దాజీర్ణ మని చెప్ప దురు. పిత్తము 

చేత జనించిన అజీర్ణము విదగ్ధాజీర్ణమని పిలుతురు. కాన అజీర్ణము, ఆమము, 

వీష్టబ్దము, విదగ్గమని మూడు విధములుగా చెప్పబడినది, 

కఫము చేత జనించిన ఆమా జీర్ణమునండు అ&కూటము చెక్కిళ్ళు కీని 

యందు వాపు అపుడే భుజించినటుల విదావోవస్థను చెందని | శేనుపులు, నోటి 

వెంట నీరు, వాతాది -దొషములకు స్వస్థానచలనము, శరీరగురుత్వము గలుగును. 
జాఠరాగ్నికి విరోధిమైన .కఫము అజీర్ణమును కలిగించుటయందు [పధానముగ 

నుండుటవలన మొదట కఫాజీర్లము చెప్పబడినది. వాతము చేత _వర్పడిన విష్టష్టా 

జీర్ణ మునందు శూల, మల 'ఘూ|తబంధము, కడుపుబ్బరము శరీరావయవముల 

యందు మిక్కుటమగ్గుశవాధ, వాతము వలన కలుగు పలు విధములై న వేదనలు 
కలుగును, 

పిత్తముచ్చేత గలిగిన విదగ్గాజీర్ణ ము నందు దప్పి, తల తిరుగుడు, మోహ 

మును.చెందుట, పులి తేనుపులు శరీరతాపము కలుగును. 

లోళిలోఖ : అజీర్ణ రూపమైన అన్నము వర్ణి ంపబడుచున్న ది. అజీర్ణము లకి 

విధములు. కఫాధిక్ష్యము చేత, వా తాధిక్యము చేత, | దవస్వరూమై నపిత్తాధిక్యము 
చేత, జాఠరాగ్ని విషమముగా నుండుటచేత, అజీర్ధమును చేయుటలో కర్తృ 

త్వము (పధానముగనుండుటవలన కఫాజీర్ణ మైన ఆమము తొలుత చెప్పబడినది. 

కఫము వలన కలిగిన అజీర్ణ ము ఆమమను మేర బఅిగు. రినియ-దు శరీర 
గౌరవము రసాదిధాతువుల కుళ్లేదము పర్పడును. ఉ శ్లేదళబ్దమునకు వికార 'నీ శే 
షమని అర్థము చెప్పబడినది. పులి కేనుపులుండును. 

Fig వాతముచే ఏర్పడిన విష్టజ్టాజీర్షమునందు కడుపులో నొప్పి మొదలగు 

బాధ లుద్భృవించును, 

పి త్రమునేత గలుగు ఫిదగ్ధాజీర్ణమునందు |భ్రమాదులేర్చడును. ఉద్గారమ 

నూ నోటినుండి వెళ్ళుఫళికి వచ్చు పొగయని యర్థము, ఇది ఛాల సము. జథ్ర 



పదకొండవ అధ్యాయము 521- 

రము నుండి పుట్టును, 

చయూ॥ లుఘనం కార్యమా మేతు విష్ట బె స్వేదనం భృశమ్. 

విదగ్ధే వమనం యద్వాయథా వస్థం హితం భవేత్ । 

గరీ యసోభ వెల్టీ నాదామాదేవ విళంవీశా, కఫవాతానువిద్ధామ 

లింగా తత్సమస్తాధన్తా రసశేషేఒన్ని విద్వేషో హృదయాళుద్ధి గార వే. 
త|తాభుక్వ్వాది వాస్వప్యాశ్ కము ద్వానద్యా బ్రఘుపతి. 

యామైళ్ళతు ర్థి వ్వళాస్రించ భోజ్యా భేషజ్య యో: సమే, 

'పాఠకో౬గ్నాయు క యోర్డాక్న తీస్షేమనే పునక్చిరాత్: 

(వతివదార్హము ఏ; ఆమేతు == ఆమాజీర్ణ ము నందై శే, లంఘనం=జపవా 

సను, కార్యం చేయవలెను, విష్ణ డ్డి =ప్స్ట బ్టాజీర్షమునందు, భృళం అధికముగ, 

స్వేదనం=చెమట పట్టించుట, కార్యం = చేయదగినది, విద గై =విదగ్గ అజీర్ణము 

నందు వమనం వాంతి, కార్యం =చేయవలెను, యఛావస్థం = భ్యాధ్యవస్థా భేద 

ములను బట్టి, యద్యా=-యేదై నను, హితం=ాపథ్య మైనదిగా, భవేత్ = అగును, 

ఆమా దేవ=ఆమమే (పాచకనళికలో, మవో [సోతన్సులో), గరీయసః =మిక్కిలి 

అధికముగ, లీనాత్ =లీనమగుటవలన, విళంబి కా=విళంబికయను రోగము, 

భవేత్ ఏర్పడును, సా==ఆ పిళంబిక, కఫవాతానువిద్దా=కఫవాత సంబంధము 
గలది, అమలింగా = ఆమాజీర్లముతో సమాన లక్షణములు గలది, తత్సమ 

సొధనా = దీనికి చికిత్స ఆమాజీర్షమునకువలె చేయవలెను, రసశ్లేషే = రసశేషా, 
జీర్ణమునందు, అన్న విద్వేషః=అన్న మునందిష్టము లేకుండుట, వహాదయా శుద్ది 

గారవే-ఆమాశళయము శుద్దిగా లేకుండుట హృదయము బరువుగా నుండుట, 

త త్రడారసశేషాజీ ర్ల రమునందు, అభుక్త్యా=-భోజనము చేయక, దివాడాపగల్లు, 

స్వప్యాత్ =ని|ద్రించవలయును, తుద్వాన్ =అకలి గొన్న వాడు, లఘు, తేలక 
యైన, మీతం పమా_తా పమాణ భోజనమును, అద్యాత్ = ధుజింసవల యుత 

అగ్నాసమేడాజాఠరాగ్ని సమానముగా నున్నపుడు, భోజ్య భై లై వజ్యయోఃై 

భోజన జొమధముల యొక్క, చతుర్భిన్వాభ్యాంయామైః = నాలుగు ర్ల 

యాముముల చేత, పాకః=జీర్లము, భవతి = అగును, తీకైఅగ్నే = జాత రాగనే 

త్రీక్షముగ నున్నపుడు, యు కయోః=భెవ్పిన. భోజునౌవధముల యొక్క, 

పాకీ రము, (చాక్ =వెంటనే, భవతి=-అగును, మనే అజా తర్వా 

॥ Wo — మందముగ నున్నప్పుడు, చిరాక్ సన దా మాల ముగా, 

భవతి అగుచున్నది. 

ఢాత్భృర్భ్థాము ; 
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అతి స్వేదము, విదగ్దాజీర్దమునందు వమనమును చేయింవవలయును * అట్టుకాని 

పక్షమున వచికిత్స పవ్యాధియొక్క అవస్థా విశేషములను బట్టి ఏది ఉచితమెనదొ 

వైద్యుడు నిర్ణయించి ఆచికిత్స చయుటకువకమింపవలయును.  వ్యాధీయొక్క 

అవస్థా భేదమును బట్టి అన్నిచికిత్సలము అన్ని వ్యాధులవె నను ఉపయో గింపవచ్చును 

ఆమదోషము మవో[సోతన్సులో (పాచకనలికలో) మిక్కిలి అధికముగలీనమై 

ఉండుటవలన విలమ్బికయనువ్యాధి పర్పడుచున్నది. ఈవ్యాధిలో కఫవాతము 

లకు సంబంధమధికముగ నుండును. వ్యాధిలతణములు ఆమారమునం౭దు చెప్పిన 

లత్రణములవలెనుండును: _ చికిత్సకూడా ఆమౌజీర్ణమునకు చెప్పినన్త చేయ 

వలయును. 

రసశపాజీర్ణమునందు (భుజించిన ఆహారము జీర్ణ మైన తరువాత మిగిలి 

యున్న ఆహారరసము వలన ఏర్పడిన ఆజీర్షము) అన్నమునందిష్టము లేకుం 

డుట, ఆమాశయము శుద్ధముగా నుండుట, హృదయము బరువుగనుండుట 

మొదలగు లక్షణములు కనిపించును. ఇట్టి అవస్థలో భుజింపక పగలు ని దించ 

వలయును, మరియు ఆకలి వేసిన యొడల లఘుగుణ (దవ్యములతో కూడిన 

ఆహారమును మా్యాతా(పమాణముగ భుజింపవలయును, జాఠరాగ్ని సమస్థితిలో 

నున్నప్పుడు భోజనము 4 యామములలో (12 గంటలలో) జొవషధము శెండు 

యామములలో (6 గంటలు) జీర్హ్ణమగును, తీక్షాగ్ని గల మానవుడు తన ళరీర 

బలము మొదలగు వాటిని, అపేకించి భుజించిన ఆహారము వెంటనే జీర్ణమగును, 

మందాగ్ని గల మానవుడు భుజించిన ఆహారము కొంచము ఆలస్య ముగ జీర్ణమ 

గును, మరియు ఒకప్పుడు నియమము లేకుండ విషమాగ్ని త్వరగ ఆలన్యముగ 

కూడ ఆహారమును పచించును. కాన విషమాగ్సిక్ కాల నియమమును ఇదమిత్ల 
ముగ చెప్పుటకు సాధ్యముకాడు, - 

కజిలేఖి : ఆమాజీర్ణము నందువవానము. చికిత్సగా నిర్భ యింవబడినది. 

అక్ష విష్టబ్దమునందు స్వేదము, విదగ్ధము నందు వమినము చేయించుట ముఖ్య 

మెన చికిత్సలుగా పరిగణింపబడినవి. అవస్థా విశేషములను బట్టి అన్ని వ్యాధులకు 

అన్నీ చికిత్సలను యుక్తితో చేయవచ్చున', ఆమము మహా(సోతస్సులో విశేష 

ముగ లీనమైన దగుటవలన విళంబిక యను చేరు గల “వ్యాధి ఉత్పన్న మగును, 

లక్షణములు చికిత్సలు ఆమాజీర్ణ మునందు విధించినట్లు ఊహించవలయును. 

రన శేపాజీర్ణమునందు శరీరమునకు లాఘవ మేర్పుడునంత వరకు భుజింప 

కొయే పగలు ని| దించవలయును. మేల్కొన్న తరువాత అకలిగనున్న ఎడళ 

లఘుగుణ (దవ్యములళో మితముగా భుజింపనలయును, 
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మూ॥ సభ క్షమౌపధం తస్మాన్మందాగ్నే రవచారయేక్! పూర్వాహ్మా 

భోజనం సాత్మ్యం లఘుదిపన బృంవహాణం, |పాతశరా శేత్వజీ ర్ర౭ పిసాయమాశో 

నదువ్య తి, అజీళ్లే సాయమా శేతు (పాత రాశోహి దుష్యతి, రివ్యాపబోధ్య కే౭ 
రే-ణ వ్యాదయం పుండరీక వక్, తసిన్సిన్విబు దై [సోళాంసి స్ఫుటత్నం యాన్తి 

సర్వశః; వ్యాయామాచ్చ విచారాచ్చ వితిప్తత్వాచ్చ చేతన, నశ్లదముపగ 

చ్చ _న్త్ దివాచేనాస్యధాతవః। అక్షి న్నెషన్న మాసిక మత్య స్తేన నదుమ్యతి। అవి 

దగ్జెష్వివ పయన్వన్య తృమ్మి[శితం పయః॥ రా(కౌతు హృదయే మ్లూన సంవృ 

కెవ్వాయనేషుచ। యాన్నికో పే. పరిశ్లేదం సంవృతే నర్వధాతవః, క్లిస్నేష్వన్య 

పశక్వేషు తేష్వాసి క్షం [పదుష్యుతి। విదగ్ధెషు పయస్వన్యత్ పయ న్న స్పష్వివాక్పిశమ్, 

నై తసాగ్ర్రద జీర్ణం న్నే నాన్య ద్భుంజీత భోజనమ్। ఆ 

(పతివదార్థ ము : తసాగ్చత్ = వై నుదాహరించిన కారణము వలన, మం 

చా గ్నేః$వ2మందాగ్ని గల పురుషునికి, సభ క్తమౌషధం == భోజనముతోకూడిన 

జొషధమును, అవచారయేత్ =ఇవ్వవలయును, పూర్వాస్తా=[పాతః కాలము 

నందలి, భేజనం=ాభోజనము, సాత్యశ్చిం = ఉచితమెనదిగ, లఘు=శేలికగ జీర్ణ 

మగునదిగను, దిపన = అగ్నిది ప్తిని చేయునదిగను, బృంవాణంచబ్భ్బంహణ కాం 

శనుు, స్యాత్ ఉండవలెను. 

(పాతరాశేతుూ(పాతః కాలమునందు భుజించిన భోజనమైతే, అజీన్లే= 

జీర్ణము కాకపోయిననుసాయమారా శ =సాయంకా లభోజనము,దుష్యతి =దోవ 

మును చేయునదికాదు, సాయమాేశేతు=-సాయం కాలమునందుభు జించిన భోజన 

మెశే, అజీ,రే= జీర్ణ ముకానిఎడల, (పాతరాళః = (పాతః కాలభో జనము,ద
ుష్యతి = 

దోవమును చేయునదిగ అగుచు న్నది, తదాహి=అదిసరియే క చా?,యథా,డివా 

=వగలు, అక్కెణ=నూర్య కిరణములచేత , పుండరీక వత్ =వద్య్మమువలె, వాద 

యం=వహృదయము (మస్తి ష్కుము) (పబోధ్య'కెా వికసింప చేయబడు చున్నది, 

తస్మిన్ =ఆ వాదయము నందు, నర్వ శః = అంతట, (సోకాంసి=ా[సోతన్నులు, 

పొందుచున్నవ్, వ్యాయామాచ్చ జా 

ద్దితో ఆలకించుట చేతను, చేతహ=ా 

పగలు, కేన=ాఆకార్ 

స్ఫుటత్వం = వికాసమును, యాన్తి = 

వ్యాయామము వలనను, విచారాచ్చైాబు 

మనస్సు యొక్క: వి కేపళ్యాచ్చృ= చేష్టల వల్లను, దివా 

ణములతో, అన్య = ఈ పురుషునియొక్క-, ధొతవః ==వమ న అొతువులు, ననే 

దముపగచ్చంతి =, దవీభూతముచెందవు,జ కీ న్నేమ 
=ద్రవీశూతము చెందని; తమ 

= అధాతువులయందు,ఆన కం =తగీలినటువంటి, 
అన్నం = అన్నము, అన్యత్ = 

ఇతరముళో ,నద ష్యుతి =దూపింపబడ
దు, అవిద బేషు = శాచనటువాటి, వయన్

ను 
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= పాలయందు, సంమి|కితం=ాకలుపబడినది, అన్యత్ పయ్యకావే శే పాలు, 

యథా = ఎట్టు, నదువ్యతి =వి కారమును చెందవో, రా కేతువరా(తియందై శె, 

పహృూాదయే=హృదయము, మ్లూ సనతి = ముడుచుకున్న దగుచుండ గ, ఆయు 

నేను నంముశషుచ= (సో తోమార్గములు సంకు చితములు అగుచుండగ, కోసై= 

కోస్టమునందు, సంవృ లే =నంకో చము చెం దినవగుచుండగ, సర్వధాతవః నమ న్త 

ధాతువులు, పరిశ్లేదః = .[దవరూపమును, యాన్తి = పొందుచున్నవి, 

శ్రీన్నేష. =[దవరూపమెన, అపక్వేషు= పక్వము కానటువంటి, కెషు=ఆ ధాతు 

వుల యందలి, ఆన క్తం = తగిలినటువంటి, అన్యత్ = వేశే అన్నము, 

(పదుష్యతి =దూషింపచేయబడును, విదగైెషు పయన్సు = వేడిచేసిన పాల 

యందు, తశేషడాకాచబడిన, అన్యత్ పయః =బవేశే పాలు, అర్చితమివ=ాకలుప 

బడిన వాొటివలె, తసాగ్చిత్ ఆ కారణము వలన, నై శేకా రాతి యందు భుజిం 

చిన, అన్నే =అన్నము, అజీస్టసతి == జీ త్రము కాని దగుచుండగ, అన్యత్ భోజ 

నమ్ మరియొక భోజనమును, నభథుం జీత్ =భుజించరాదు. 

తాత్స్రర్భూయు ; వై కారణమువలన (పాతః కాలమునందు భుజించు 

భోజనము సాత్యశ్రిమెనదిగ నుండవలెను. శేలికగ, జీర్హమగునదిగ, జాఠరాగ్ని 

మెలో-లుపునదిగనుండవలెను. శరీరమునకు బలమును చేకూర్చు నదిగకూడ 

నుండవలెను. అట్టి భోజనమును మంచదాగ్నితోకూడుకొన్న పురుషుడు జొవధ 
యు_క్రముగ భుజించ వలెను. ఉదయభానుని లేతకిరణముల స్పర్శవలన వికసిం 

చిన పద్మమువలె (ప్రాతఃకాలము నందు 'వృదయముకూడ విప్పారి యుండును. 

ఆహృాదయము నందంతట వ్యాపించి (సోతస్సులుగూడ ఆ కాలమున పికానమును 

పొందును, న్వ స్థవృ త్రమునందు విధింపబడిన నియమానుసారము అనుష్టించు 

వ్యాయామాదులు చేయుటచేత, ధ్యానాదులతోకూడిన _విచారమగ్న మైన 
బుద్ధిచేత మనోవికారములై న చేష్టలవలన నమ_క్షధాతువులు విషయలంవటములై_ 
[దవభావమును చెందక. యుండును. అందువలన ఆధాతువులయందు సంమి శిత 

మైన రాతి భోజనము శకాచనటువంటి పాలలో వేశేపాలు కలిపినను దూపి 

తము కానట్టు దూషిపబడదు రా్యతులయందు హృదయము ముకుళించి 

యుండును. (పోతోమార్షములు సంకుచిశములై. యుండును, అప్పుడు కోస్టము 

నకుకూడ నంకోచ 'మేర్చడును. అందువలన కోవ్టమునందలి నమస్త న రసాధి 
ధాతువులు [దవరూపమునుపొందును. ఆధాతువులయందు రాతిభుజించి జీర్ణ ము 

కానిభోజనములో లీనమె ఉండుటవలన మరియొకతూరి భోజనమును చానివై 
నుంచిన యెడల విశారమునకు గురి అగున్లు. ఎట్లనగ కాచబడిన ఫాలల్లో వేశే 
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పాలు కలిపినఎడల ఎట్లు వికృతిని చెందునో అన్తే న నుదాహరించిన ఆహారము 
గూడ తప్పక విక్ళతిని చెందగలదు. వె కారణ పరంపరను పురస్కరించుకొని 
రా_తులయందు భుజించిన భోజనము జీర్ణ ముకాని పక్షమున వగలు భోజనము 
నిషేధింపబడినది. 

ళళిలేఖి : మందొగిషగల మానవుడు భుజించిన ఆహారము చాలాకాలము 
నకు పాకమును చెందును, అందుకే భోజనమునందు జొవధమును కలిపి భుజించ 
వలయునని నిక్రేశింపబడినది. ఎవడు మందాగ్ని కలవాడో వాడు భుజించిన ఆహో 
రము చాలాకాలమునకు జీర్ణ మగునుకాన వెనకటి రోజు భుజించిన ఆహారము 
జీర్ణముకానందు వలన మకునటి రోజు భుజించు ఆవోర యోగ్య కాలమునకు 
మధ్యన జొవధము నుపయోగించుటకు కాలవ్యవధి సంభవించక పోవుట యను 
నది యుక్తిగా కూడ చెప్పబడు చున్నది. సమాగ్నికలవాడు భుజించిన ఆహో 
రము జీర్ల్ణమగుటకు 4 యామములు విధింపబడినది, అహోరా|తమునకు 8 
యామములని జోోతిర్వేదవిదుల. అభిప్రాయము. అహోరా శ్రములయందు 
భుజించు భొజనకాలము రెండుగా చెప్పబడినవి. వై చెప్పినట్టు తా తికాలము 
నండు భోజనమును నీషేధించినందువలన పూర్వాష్లా అపరాహములయండు 
సగటియందే ఆరెండు పర్యాయములు చెప్పబడినది. మరియు ఆభోజనముకూడ 
పథ్యమైనదిగ తెలికగ జీర్ణమగునదిగ అగ్నిదీ ప్తిని చేయునదిగ బృంహణమును 
క లిగించునదిగకూడ ఉండవలను. (సోతన్సులు నిగ్శ్మలములుగానున్న ప్పుడు ముందు 
రోజు భుజించిన ఆహారము చక్కగా జిర్ణమైనదగు చుండగా వై చెప్పిన యు క్తి 
పొసగదు. మియు పూర్వావ్లూమునందు చేసిన భోజనముకం శు అపరాహ్హాము 
న: దుభుజించిన ఆవహారముగుణహీన మైనది. అక్లునపత.మున ఉయా మములు అన్న 
పాక కాలమని చప్పుటఎట్లు? అవాస్సునందే శెండు పర్యాయములు అన్న 
కాలములనీయు (వే వాక్యమునందు విధింపబడినది. ఇచ్చట అజీర్ణ పతిషేధము 
ఎట్లు నివారింపబడును అను (పశ్నమున కిట్లు సమన్వయ పూర్వక _సమా 
ధానము చెప్పుచున్నారు. పూర్వావ్హామునందు చేసిన భోజనము జీర్ణము కాకు 
న్నను రా|తి భోజనము వికారమును చెందదు, సాయం కాలమునకుముందు 
చేసిన భోజనము జీర్ణ ముకానప్పడు సాయంకాలభోజనము వికారమును 
చెందును. ఆండిటికిని సమాధా ననమన్వయహపూర్వకమెన యుక్తి ఇచ్చట (వద 
ర్భింవబడుచున్నది. పగలు (ప్రారంభమయిన వెంటనే సూర్యభట్టారకుని చేత 
వెలుపటనున్న వద్య్మమువలె హృదయ పుండరీకముకూడ  వికసింపచేయోజిడు 
చున్నది, వ్యాయామాదులవలన సర్వ సోతస్సులు వాటికార్య నిర్వావాణము 
నందు ఆసక్షము లె యున్నందున వికానమునుపొందు చున్నవి. అందువలన 
(సోతస్సులు వికాసమును ఇెందినందు వలన వాకాద్దిధాతువులు.- కోవమునందు 
_దవభావమును చెందవు. ఆకారణముచేత (దవరూషమును చెందని- , ధాతువుల 
యందు సాయకంకాలమునందు భుజించిన భోజనము లీనమై నప్పటికిని( అకకము 
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నందుం చినది) మిక్కిలి వికారమును చెందదు. ఇచ్చట “అత్య న్లగవాణం" 

కించిత్ దుష్యతి అస-నర్ధమున (పయోగింవబడినది. ఇట్లు (ప్రయోగించినందు 

వలన సాత్భ్యత వలన రోగము లేర్పుడవని ెలిసినక్తైనది. ఉదాహణమిట్టు 

చూపెట్ట బడుచున్నది. కాచనటువంటి పాలలో వెరేపాలు కొంచెము కలిపినను 

అవి దోవ భూయిష్టముకావు. రెండవదికూడ ఇళ్లే సమన్వయించు కొనవలెను 

మూ॥ ఉదార శుద్ధి రుత్సావో వేగోత్సరో యధోచిత ౪ | 

లఘశాతుత్చిపాసాచ జీర్షావోరన్యల కణమ్॥ 

([పాొయః [వజ్జాప రాభేన రోగ(గామః [పజాయతే। 

నృణామళ నలుజ్బా నాం విశేషణ వినూచి కా॥ 

దోషో వనద్ద ంయద లీనమన్నం 

పిత్రోల్బణస్యా వృణు యాన్న వాప్నిమ్। 

జాయేత దుష్టూతు తతో బుభుజా 

యామందబుద్దీన్ విషవన్నివాంతి॥ 

ఇతిమా (కా శితి యోనా మై కాదళో౬ ధ్యాయః। 

ఓవతివదార్థము : ఉద్గార శుర్ధిః = (తేనుపులు అహోారరనశేషనంబంధము 
లేక శుద్దముగ వెడలుట, ఉళన్సాహః == ఉత్సాహము, యధోచితః శాస్త్రము 
నందు సేర్కొన్న ఉచితపద్ధతిలో, వేగోత్సరః = మలమూ[త (ప్రవృత్తి, 
లఘుతా=ళరీరమునకు లాఘవము, కుతి ఎవాసచవనకాలములో ఆకలిదవ్పులును, 
జీర్ణాహారన్య =జీర్ణమై న ఆహారము యొక్క, లక్షణం == లక్షణముగ చెవ్పబడినది, 

(పాయః == తరచుగ, (పజ్ఞావరాగేన == బుద్ధియొక్క- దోవముచేత, 
రోగ గామః=రోగసమూవాము, (పజాయతే = ఉత్సన్న మగుచున్నది. 

o_o 

అళనలుజ్టానాం = తిండిపోతులై న, నృణాం = మానవులకు, విశేషేణ = 
విశేషించి, విసూచికాహవినూచిక్రయను రోగము, (పజాయ లే = ఉత్సన్న మగు 
చున్నది, పిత్తోల్బణన్య = (దవస్వరూప పిత్తాధిక్యతగల మానవునియొక్కా, 
దొ షోపనద్దం=వాత శ్లేష్మల చేత అడ్డ గింవబడిన, అన్నం = అన్నము, లీనం == 
కోష్టముయొక్క- ఒకభాగమునందు లీనమైనదై , వహ్ని = అగ్నిని, నావృణు 
యాత్ = పొందుటకు శక్యము కాదు, తతః = అందువలన, తదా=ాఅపుడు, 
దుష్టాః = దూషితములై నవె, బుభుణా=ాఆకలి, జాయేత 2పర్చడునుు యా = 
హి మన బుద్దిన్ = మూఢులను, విషవత్ =విషమువళ, నివా ని =చంవు 
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తాత్సర్య్రంము : |శేనుపులు శుద్దముగా వెడలుట, మానసికోల్లాసము, 

మలమూగతములు సరిగ వెడలుట, శరీరలాఘవము, సకాలములో ఆకలిదపు 

లేర్పడుట, జీర్ణమైన ఆహారము*కు లక్షణములుగ చెప్పబడినవి. తరచుగ (ప్రజ్హాప 

రాధము చేత రోగసమూవాము ఉత్సన్న మగును. తిండిపోతులై న మానవులకు 

అనేక వ్యాధులు సంభవించును. అన్తే విషూచిక కూడ ఉత్సన్న మగును. [దవ 
స్వరూపమైన పిత్తాధిక్యత గల మానవునిచెత భుజింపబడిన అన్నము దధోవములై న 

వాతకఫములచేత అడ్డగింపబడి |సోతస్ఫులయందే లీనమై జాళరాగ్ని సమీపము 
నకు పోజాలదు. అప్పుడు ఆకలి గూడ ఏర్పడును. ఇట్టి పరిస్థి తిలా అపుడు భుజిం 

యెడల ఆ భోజనము విషసదృశ్యమై వానిని చంపును. 

క౭ిలేల | ఉదార శుద్ది మొదలగు లక్షణములు జీర్ణావోరమునకు చెప్ప 

బడినవి. సమ స్త్హృమెన వ్యాధులు | పజ్ఞాపరాధముచేత నే పుట్టింపబడుచున్నవి. తిండి 
పోతులకు అనేక వ్యాధులేర్చడును. అశ్తై వినూచిక గూడ కలుగును. ఆవోరము 

జీర్ణము కాని సమయమున ఆకలి ఏర్పడును. ఆ ఆకలికి తట్టంకొన లేక మరల 

భుజించిన ఎడల అది విషతుల్య మై మానవుని చంపును. 

“ఇందు” అను పండితుని చేత వ్యాఖ్యాానించ బడిన 11వ అధ్యాయము 

సమా వమెనది, 
టు మాలా 


